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Civila logistikåtaganden i Försvarsmakten. Möjligheter och problem. 
 
Sammandrag 
Inom näringslivet förekommer det ofta att företag renodlar sin verksamhet för att koncentrera sina resurser 
på sin kärnverksamhet. Det har till stor del skett genom att perifera verksamheter som inte gäller 
kärnverksamhet, eller som kärnverksamheten är beroende av, lagts ut på andra ofta specialiserade företag. 
Detta har skett genom utkontraktering eller outsourcing. Med Försvarsmaktens (FM) ominriktning och 
minskande anslag, kan ett sätt att effektivisera och rationalisera FM, vara att i större utsträckning lägga ut 
tjänster på civila företag, medelst outsourcing eller utkontraktering. Detta kan skapa nya möjligheter, men 
även också leda till nya problem. Uppsatsen syftar till att generellt utröna de möjligheter och problem, som 
civila logistikåtaganden, kan innebära för FM. Det sker genom den uppställda hypotesen nämligen 
Att outsourcing är svårare att utnyttja fullt ut och ställer andra krav inom FM verksamhetsområde, än vad 
som gäller inom näringslivet. 
Resultatet av uppsatsen antyder, att FM kan använda outsourcing och utkontraktering i större omfattning 
inom den fredstida verksamheten än vad som är fallet idag och därmed dra nytta av de fördelar, som det 
innebär att lägga ut verksamheter på en annan part, där så är möjligt. Vid konflikter och med hänsyn till de 
faktorer, som enligt delar av militärteorin påverkar den miljö, som FM har att verka i, visar uppsatsen på att 
det kan vara förenat med problem med att nyttja civila företag för verksamheter inom det militära 
logistikområdet. Logistiskt stöd inom delar av den främre nivån bör därför vid vissa former av insatser t.ex. 
fredsframtvingande, även fortsättningsvis utföras av militära enheter. Däremot kan civila företag nyttjas i 
den bakre nivån, där så är lämpligt, eftersom den för det mesta befinner sig i en ostörd miljö. Vid 
outsourcingförfarande och utkontraktering är det av vikt, att FM säkerställer, att organisationen bibehåller 
kompetens, att även fortsättningsvis kunna sätta upp militära enheter, som vid behov sköter logistik under 
insatser, där så kan krävas. Sammantaget pekar uppsatsen på, att civila logistikåtaganden är svårare att 
nyttja fullt ut inom det militära området, eftersom det ställs andra krav inom vissa delar av FM 
verksamhetsområde än vad som gäller inom det civila näringslivet. 
 
Nyckelord: Logistik, outsourcing, utkontraktering, kärnverksamhet och kravställare  
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Abstract  
 
The changes in the Swedish Armed Forces, with a reduced budget and an 
adaptation to a defence in high readiness, will probably cause changes in the 
logistics for the Armed Forces as well. One part of that change could be that 
activities that today are managed by the Armed Forces could in the future most 
probably be outsourced or contracted to a civilian company to a greater degree 
than today. Activities that have been a part of the Armed Force duties will be 
transferred to civilian companies. For the Armed Forces other requirements 
than commercial ones must be evaluated before an activity is outsourced. This 
entails evaluating several factors so that the purchaser, the Armed Forces, can 
see the consequences, thus avoiding dependency on the supplier, and risking 
loss of competence in the organisation or having a competence that is far from 
its core capabilities. Outsourcing or contracting to someone else could find 
resources for other activities in the Armed Force organisation. However, that 
could create new problems and even create unpredictable risks. The aim of the 
essay is to analyse and describe the circumstances that should be evaluated 
before an activity or service is outsourced or contacted out, and to show the 
complexity involved when outsourcing activities outside real core capabilities, 
respectively - what activities or services should not, for different reasons, be 
outsourced. The essay will generally ascertain the possibilities and problems 
that civilian logistic arrangements could create for the Armed Forces. It will be 
done through the stated hypothesis that: outsourcing in the Armed Forces can 
not be utilised as fully as it can be done in civilian industry and it has different 
prerequisites. The chosen method for the essay is qualitative with a deductive 
element. It consists of a subsidiary chapter that connects to the theory of 
military art, and one empirical chapter. Together the chapters should falsify or 
verify the hypothesis, respectively answer the stated questions. The results of 
the essay show that the Armed Forces could use outsourcing much more in 
peacetime activities when it is appropriate than it is used today, and reap the 
benefits from outsourcing in general. 
According to military theory, it is more difficult to outsource logistic services 
to civilian companies when it comes to conflicts and factors that influence the 
environment in which the Armed Forces have to act. Military units should still 
provide logistic support in Lines 1-3 in some types of operations, e.g. peace 
enforcement operations, but in Lines 5-6 outsourcing or contracting to civilian 
companies could be used when appropriate, because those lines are often in an 
undisturbed environment. In an outsourcing and a contracting situation it is 
important for the Armed Forces to assure that they have organisational 
capability and competence so military logistic units can be used in operations 
when required by the actual situation. 
All in all, the essay indicates that outsourcing is more difficult to use in all 
spheres of activity of the Armed Forces, because the requirements of the 
Armed Forces differ from those of civilian industry.
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1.  Inledning 

1.1  Bakgrund 
Försvarets omvandling från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar har 
inneburit en minskning av numerär samt förändring av uppgifterna. Med det 
följer även att förändringar sker inom logistiken till den nya numerären och 
uppgifterna. Logistiken står med andra ord inför stora förändringar. Dels för att 
Försvarsmaktens (FM) nya inriktning till ett insatsförsvar kan innebära kortare 
tid från beslut till insats. Dels för att FM nu troligen kommer att verka över 
större geografiska områden än tidigare.1  Dessutom kommer en anpassning att 
vara nödvändig till det nya försvarets ekonomi, storlek och uppgifter. 
 
Inom delar av näringslivet har en renodling av kärnverksamheten skett, där 
verksamheter som stödverksamhet, legotillverkning, service mm. har lagts ut 
på underleverantörer. Detta har skett under namn som utkontraktering, utlego, 
tredjepartslogistik eller outsourcing. Mindre delar av det som faller inom 
logistik är redan idag utlagd på civila företag, men andelen och inriktningen 
kanske kan innebära, att större delar som av hävd varit militära kan läggas ut 
på civila företag. När utkontraktering eller outsourcing ska övervägas måste 
många faktorer belysas och värderas innan detta sker. FM ställs inför nya 
uppgifter och beställarkrav, som inte alltid nämns, då det talas om att 
verksamheter ska utkontrakteras eller outsourcas.  
 
Karaktären när det gäller av hur och med vilka medel kriget förs har ändrats 
över tiden. Medan krigets natur däremot har varit densamma sedan tidernas 
begynnelse under påverkan av faktorer som den mänskliga faktorn, 
komplexiteten, osäkerheten, tiden och friktioner. Faktorernas påverkan kan 
ytterst vara en fråga om liv eller död för personal i ett stridsområde. Detta gör 
att det kan ställas andra krav än rent marknadsmässiga innan en verksamhet 
läggs ut på entreprenad eller outsourcas inom det område som FM har att verka 
i. Hur skiljer sig då den militära logistiken från den civila?  
 

What’s the biggest difference between logistics in the military and in the 
private sector? Without doubt, it’s our respective bottom lines, and how 
we think about them. The military focus on life and death, whereas 
business measures profit. ……We in the military must sacrifice some 
measure of efficiency to maintain a higher margin of safety. We stockpile 
a little (or a lot) extra, just in case.2 

 
Detta antyder att det kan finnas en skillnad mellan den rent civila marknaden 
och den militära. Just när det gäller logistikens område kan det liksom flera 
andra förhållanden som rör det militära, ytterst vara en fråga om liv eller död, 
medan det som beskrivs i citatet för ett kommersiellt företag till huvudsak rör 
sig om monetära enheter, plus eller minus. 

                                                 
1 Som exempel på de store avstånden kan nämnas de missioner som Sverige deltagit i under 
senare år i ex. Forna Jugoslavien, Liberia och Kongo.  
2 Pagonis William G, Moving Mountains, Lessons in leadership and logistics from the gulf 
war. USA: Harward Business school press (1992), s.210 
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Kan resonemanget överföras till den verksamhet som Försvarsmakten bedriver, 
där delar av logistiken sköts av civila företag genom utkontraktering eller 
outsourcing i syfte att möjliggöra för FM att ägna sig åt sin kärnverksamhet, 
utbildning för skapande av förmågor till väpnad strid? 

1.2  Syfte/problemformulering 
Förändringen av försvaret, med minskande anslag och anpassning till ett 
insatsförsvar kommer troligen att innebära förändringar av logistiken i FM. En 
del av denna förändring kan vara att verksamheter som sköts inom FM idag, i 
framtiden, med stor sannolikhet kommer att utkontrakteras eller outsourcas mer 
än vad som är fallet idag. Delar av det som varit en del av FM verksamhet 
övergår till civila företag. Det kan röra allt från drift av fredstida verksamheter 
som militärrestauranger, förnödenhetsförsörjning, transporter, till underhåll och 
drift av hela eller delar av avancerade tekniska system, under delar av eller hela 
dess livscykel. Det kan också gälla försörjning och tekniskt underhåll av 
förband, som deltar i internationella missioner långt utanför rikets gränser. 
Att lägga ut delar av verksamheter ställer krav på kännedom om organisationen 
samt kunskap inom organisationen rörande vad som ska beställas och hur det 
ska göras. 
 
För FM del kan det finnas andra krav än rent marknadsmässiga som bör 
bedömas, innan en verksamhet läggs ut på entreprenad eller outsourcas inom 
dess verksamhetsområde, t.ex. vilka krav man ska ställa på kvalitet, tid,  
säkerhet och vad som ska utföras. Med det följer ett antal faktorer som bör 
belysas för att beställaren (här FM) ser följderna av detta så att man kan 
undvika att hamna i beroendeställning gentemot leverantörerna, riskera att 
förlora kompetens inom den egna organisationen eller att ha kompetens som 
ligger utanför den egentliga kärnverksamheten. Genom att utkontraktera eller 
outsourca kan möjligheter skapas, som frilägger resurser vilka då kan nyttjas 
inom andra verksamheter inom organisationen. Men detta kan även vara 
problemskapande och i sin tur göra att nya oförutsedda risker skapas. 
  
Syftet är att analysera och beskriva de förhållanden, som bör beaktas då 
verksamhet eller tjänster läggs ut, samt att visa på komplexiteten, som är 
förknippad med outsourcing av verksamheter utanför den egentliga 
kärnverksamheten respektive vad som av olika skäl inte kan läggas ut. 

1.3  Frågor 
- Vilka möjligheter och problem är förknippade med outsourcing av 

verksamheter inom FM? 
 

- Bör vissa delar av logistiken med nödvändighet skötas av FM, och i så 
fall vilka delar av denna och varför? 

 
- Vilka är de mest kritiska faktorerna, som en beslutsfattare bör ta hänsyn 

till vid en ev. outsourcing och varför?  
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1.4  Avgränsningar 
Uppsatsen berör utkontraktering och outsourcing av verksamheter. 
Upphandling av statliga verksamheter berörs av upphandlingsregler, bl.a. 
Lagen om offentlig upphandling (LOU), konkurrenslagen m.fl. Regelverket 
som styr offentlig upphandling är omfattande. Denna uppsats kommer inte att 
belysa de speciella förhållanden som berör de regler och lagar, som gäller vid 
offentlig upphandling, då uppsatsen endast berör civila logistikåtaganden 
generellt.  
 
Huvuddelen av den litteratur som studerats är aktuell rörande propositioner, 
doktriner o.likn. Övrigt material utöver den klassiska litteraturen spänner över 
tidsintervallet från år 1996 till dags datum. Vidare är ambitionen med 
uppsatsen att belysa de speciella förhållanden som är förknippade med FM 
verksamheter och uppgifter inom den nuvarande organisationsstruktur som 
idag råder inom FM. Framställningen kommer därför att fokusera mot dessa 
förhållanden. En eventuell återtagning vid en krissituation av 
logistikfunktionen beskrivs inte djupare än att det konstateras att problematiken 
kring detta finns. Anledningen till den avgränsningen är att ägarförhållanden, 
juridiska aspekter mm. bedöms i sig så omfattande att de måste bli föremål för 
en ny uppsats. 
 
Uppsatsen berör övergripande de förhållanden som rör outsourcing eller 
utkontraktering av verksamheter och ska inte ses som utttömmande för 
fenomenet. Vissa delar som belyses är universella vid outsourcing, men varje 
enskilt fall måste belysas och analyseras utifrån sina speciella förhållanden. 
 
Inom det område som FM har att verka förekommer juridiska bestämmelser 
som folkrätt, krigets lagar och konventioner. Dessa bestämmelser kan komma 
att få återverkningar på det som uppsatsen avhandlar. Någon analys av det görs 
inte i uppsatsen mer än ett konstaterande att dessa kan påverka en eventuell 
utkontraktering eller outsourcing av verksamheter. 

1.5  Forskningsanknytning och källor 
Vid efterforskning rörande ämnet outsourcing finner man att det finns en stor 
mängd skrivet om detta i form av litteratur, rapporter, examensarbeten och 
uppsatser. De flesta berör beskrivningar av de ekonomiska vinster som kan 
uppnås med att lägga ut tillverkning på underleverantörer, samt fenomenet 
outsourcing ur ett humanperspektiv. Rörande outsourcing av tjänster är floran 
av litteratur likaså stor, varför en urskiljning av ”den rätta” litteraturen kan vara 
svår att göra. Den litteratur som ändå valts är kopplad till det som handlar om 
analys innan outsourcing genomförs, dess risker och vilka krav som man bör 
ställa innan outsourcing genomförs. En stor del berör kommersiella företag och 
i mindre del offentlig verksamhet. Där offentlig verksamhet berörs har sådan 
litteratur valts, då den närmast representerar de förhållanden som råder för 
Försvarsmakten. Då förhållandena oftast bara belyser ekonomiska aspekter, är 
direkta jämförelser svåra att göra mellan civil och offentlig sektor, men tjänar 
ändå till belysning av de konsekvenser, som ett outsourcing förfarande medför. 
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En liten del av detta har koppling till andra länders försvarsorganisationer och 
har därför instuderats. Del av den forskning och utredningar, som studerats har 
anknytning till multinationella företag som är verksamma inom 
konsultverksamhet rörande ämnet, vilket innebär viss dependens. 
Vissa delar av materialet är hämtat från skrivelsen ”Operativ inriktning för 
logistik (OPI-4)”. Skrivelsen slutade officiellt att gälla den 31 dec 2004, men 
har inte ersatts av någon annan skrivelse eller publikation, varför den har 
använts i uppsatsen i brist på liknande dokumentation. En ny publikation 
rörande logistik är under bearbetning, men har under arbetet med uppsatsen 
inte varit tillgänglig.3 

                                                 
3 Per Örtengren, (OPIL/OPS/C J4), (Min uppfattning är du kan stödja och hänvisa till (valda 
delar) i OPI-4 under ditt arbete med uppsatsen.) e-brev 2005-04-01 
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2. Bakgrundsbeskrivning mot militärteori 
För Försvarsmakten finns inom dess verksamhetsområde faktorer, som inte 
förekommer vid andra myndigheter eller företag. Det gör att delar av den 
verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten är unik. För att beskriva de 
faktorer och förhållanden, som gör Försvararmaktens verksamhetsområde 
speciellt, kommer en koppling mot militärteorin att göras. Detta sker för att 
kunna tillgodose syftet med uppsatsen i fråga om den unika miljön och de 
förhållanden, som råder inom FM verksamhetsområde. 
 
Inom militärteorin kan man finna tre huvudfåror, som beskriver krigföring eller 
konflikter och huruvida de kan planeras/styras eller inte i det kaos med 
osäkerheter, som uppstår vid konflikter och krig. Samma resonemang kan 
användas om logistiken, som är en integrerad del och förutsättning för 
krigföringen. Den första skolan kan sägas beskriva kriget som en vetenskap, 
där försök görs att beskriva krigföring med bestämda regler liknande 
naturvetenskapens. 
 

Teorin om krigföring försöker klarlägga de regelbundenheter som styr (oavsett om de är 
allmängiltiga eller inte). Man försöker att skapa regler för framgångsrik krigföring och 
anser att detta är vetenskap.4 

 
På samma sätt kan ett liknande resonemang föras om logistiken är en vetenskap 
eller konst. Logistiken är en av de mer handgripliga delarna vid krigföring, som 
baserar sig på fysiska faktorer, kvantitativa relationer mellan olika parametrar, 
som kan bilda regler och erfarenheter om förbrukningar etc.5 
Den andra skolan menar att krigföringen är mer att betrakta som en konst! Med 
detta menas att den är oförutsägbar och ändrar karaktär, beroende på olika 
faktorer under tiden, påverkar krigets utgång. 
 

Krigföring är att betrakta som en konst. Bevis för detta är att ingen ännu lyckats 
formulera klara och entydiga regler som utan undantag beskriver striden. Följaktligen 
präglas kriget mera av kaos än av vetenskap.6 

 
För logistikens delområde beskrivs förhållandet av författaren Moshe Kress 
enligt följande. 
 

Besides the quantitative components of logistic there are many qualitative ones. They 
represent artistic aspects of logistics that are not readily quantifiable. Properties such as 
creativity, intuition, insight, determination and mental flexibility are important 
ingredients in the cognitive process that underlines logistic decision-making. These 
properties enable the logistician to express his artistic side and help him handle the 
uncertainties in the battlefield.7 

                                                 
4 Rekkedal, Nils Marius. Modern Krigskonst Militärmakt i förändring, (2003). s.26 
Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, andra upplagan. Stockholm. (Härifrån 
Rekkedal (2003)). 
5 Kress Moshe, Operational Logistics: The art and science of sustaining military operations, 
(Kluwer Academic Publisher, USA, 2002) s.8. (Härifrån: Kress 2002). 
6 Rekkedal (2003), s. 27. (Ursprungligen: Possony. S och Pournell J.E (1970),The strategy of 
technology, s.15)  
7 Kress (2002), s.9 
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Slutligen den tredje skolan, som anser att krigföring är en blandning av de båda 
ovanstående skolorna, där vissa delar kan ses som grundläggande under 
normala förhållanden, medan själva striden ses som en konst, krigskonst.  
 

Krig kan ses som en kombination av vetenskap och konst. Med vetenskap kan man 
försöka att fastställa de grundläggande och normala förutsättningarna för krigföring 
medan krigskonsten utgör det som avser framgångsrik ledning av militära förband och 
framgång i strid.8 

 
Med hänvisning till en av militärteorins klassiker kan skolan om att krigföring 
är en vetenskap tonas ned.  
 

Truppernas vidmakthållande. Man försökte systematisera ännu ett materiellt element i 
ett teoretiskt system, i och med att man gjorde truppernas underhåll till riktmärke för 
krigföringen i stort, varvid en viss organisation av armén förutsattes. På så sätt kom man 
visserligen fram till exakta tal. Men det var tal, som var grundade på en mängd helt 
godtyckliga förutsättningar och som alltså inte var hållbara i praktiken.9 

 
En sammanfattning av vad i de olika skolorna, som kan anses bäst beskriva 
företeelsen krigföring, kan vara följande. 
 

En mellanståndpunkt innebär att krigsvetenskap ses som en praktisk vetenskap medan 
strategi bör betraktas som en konstform. Flera teoretiker har hävdat att strategi handlar 
om konsten att driva praktisk politik. Krig präglas av tillfälligheter och friktion vilket är 
fenomen som inte kan kalkyleras med hjälp av datorstyrda kalkyler. Det har också varit 
vanligt att se krigföring (och strategi) som en (teknologisk) förstörelseprocess. Hitintills 
har man bara lyckats beskriva krig och dess processer, men inte ge några svar eller 
förklaringar.10 

 
För logistiken förkommer ett liknande förhållningssätt av Kress (2002) 
 

Classical music adheres to solid principles of counterpoint, harmony and rhythm, and 
paintings embody principles of color, composition, balance and perspective. Likewise 
the artistic facet of logistics is generated by principles such as improvisation, 
anticipation, synchronization and continuity that are well defined but cannot always be 
formalized.11 

 
Oavsett vilken av de ovan nämnda skolorna som väljs, så planeras oftast 
krigföring på ett eller annat sätt inför själva striden.  
 

By utilizing these ”soft” principals, the logistician, together with the operational 
commander, can crate the appropriate logistics picture.12  

 
Denna planering kan ske under kontrollerade former fram till dess att själva 
striden anträds. Den svenska militärstrategiska doktrinen beskriver konfliktens 

                                                 
8 Rekkedal, (2003). s.26. (Ursprungligen Hedley Bull (1968) Strategic studies and It’s critics, 
från tidsskriften World politic). 
9 Clausewitz Carl von, Om kriget, svensk översättning, Bonniers, Stockholm (1991), s. 96 
Härifrån Clausewitz, (1991) 
10 Rekkedal, (2003). s.28 
11 Kress (2002), s.9 
12 Ibid. s.9 
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natur med ett antal huvudfaktorer som är universella, tidlösa, ömsesidigt 
påverkande och som kännetecknar striden mellan viljor dvs. en konflikt. 
Krigets natur är som tidigare framhållits tidlös medan krigets karaktär (d.v.s. 
hur och med vilka medel kriget förs på) har förändrats. Krigets karaktär 
kommer även fortsättningsvis att förändras i takt med övriga samhällets 
utveckling. 
 
De faktorer, som påverkar en konflikts natur och det som påverkar utgången av 
konflikten är i huvudsak följande: Den mänskliga faktorn, Komplexitet, 
Osäkerhet, Friktioner och Tid.13 Dessa fem punkter kommer att beskrivas 
djupare under respektive rubrik och ge en bild av det som gör att förhållandena 
för FM ter sig speciella i förhållande till andra verksamheter. 
 
Mänskliga faktorn 
Den mänskliga faktorn innefattar allt som mänsklig aktivitet innebär och 
resultatet av de handlingar, som människor gör eller inte gör. Yttre och inre 
faktorer som stress, sömnbrist, klimatpåverkan och rådande informationsläge 
för individen eller gruppen, som individen ingår i påverkar varandra. Resultatet 
av individens eller individernas handlingar brukar benämnas den mänskliga 
faktorn. 

 (…) dynamiken i mänsklig växelverkan, med all dess potential för djärva handlingar 
och kreativitet, men också oordning och osäkerhet. Genom att utnyttja mänsklig 
förmåga till varseblivning, omdöme, kreativitet och initiativ kan förutsättningarna för att 
hantera stridens osäkerhet och oordning förbättras. (...) Viljestyrkan kan till skillnad 
från resurserna inte beräknas.14 

 
Vidare påverkas det mänskliga beteendet av individens erfarenheter, övningar, 
personliga egenskaper och utbildningsstatus mm. 
 

En människa som utsätts för stress, kan uppvisa ett irrationellt beteende, exempelvis 
genom att i ett kritiskt skede i en konflikt fatta felaktiga beslut, vilka kan leda till 
förödande konsekvenser för alla inblandade parter. Avsaknad av utbildning, övning, 
erfarenheter eller information kan också bli avgörande och gränssättande faktorer som 
resulterar i ett misslyckande. Dessa faktorer kan inte kompenseras med exempelvis mer 
avancerad teknik utan bör sammankopplas med individens förutsättningar.15 

 
Komplexiteten 
Förhållandena i en konflikt är ofta svåröverskådliga och Opredikbara.  
 

Komplexiteten är en följd av interna och externa faktorer som påverkar 
händelseförloppet, men även av dynamiken i det mänskliga agerandet. Komplexiteten 
blir större, när antalet samtidiga händelser ökar och om de får återverkningar på flera 
krigföringsnivåer. Händelser kan vara relativt enkla men resultatet av parternas 
växelverkan i konflikten blir snabbt komplicerat, svårförutsägbart och okontrollerbart. 
Detta förstärks om nya aktörer tillkommer.16 

 

                                                 
13 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, Högkvarteret, Stockholm (2002-05-31). Kap 2 
(Härifrån: Militärstrategisk Doktrin, (2002)). 
14 Ibid. s.17 
15 Ibid. s.17 
16 Ibid. s.18 
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Osäkerhet 
Krig och konflikter har till sin natur ett stort mått av osäkerhet inbyggt, varför 
förhållanden ofta byggs på bedömningar.  
 

En stor del av de underrättelser man får i krig är motstridiga, en ännu större är falska 
och den allra största är behäftad med tämligen stor osäkerhet.17  

 
I den militärstrategiska doktrinen återfinns följande om osäkerheter.  
 

Absolut säkerhet omöjliggörs av krigets och konfliktens natur. Dynamiken i parternas 
agerande, konfliktens komplexitet och oförutsedda händelser, genererar ständigt den 
osäkerhet som ofta kallas krigets dimma. Eftersom krigets dimma aldrig helt kan 
skingras, erfordras en vilja och förmåga att kunna fatta beslut och agera under osäkerhet 
och kaotiska förhållanden.18 

  
Friktioner 
”I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheterna 
hopar sig och åstadkommer friktioner”19  Så beskriver Carl Von Clausewitz i 
sin bok Om kriget från början av artonhundratalet delvis vad friktioner innebär. 
Friktioner är allt det som ställer till problem. Förhållanden eller saker som är 
enkla i normalfall, blir mycket svåra i krig och går inte att planera för. Vidare 
skriver han, att det är friktioner, som mer eller mindre är det som skiljer det 
verkliga kriget från kriget på pappret.20 I den militärstrategiska doktrinen 
beskrivs friktioner enligt följande. 
 

Friktioner kan beskrivas som oförutsedda händelser som, helt eller delvis, omintetgör 
det önskade eller förväntade händelseförloppet. Såväl människor, materiel som 
miljöfaktorer kan bidra till att friktioner uppstår. Detta kan exemplifieras med individer 
som blir sjuka, glömmer bort viktig information eller fattar irrationella beslut på grund 
av trötthet. Det kan också handla om materiel som går sönder, reservdelar som inte 
passar eller dåligt väder som försvårar framkomligheten för stridskrafterna. Friktioner 
resulterar ofta i att hela situationen måste omvärderas och nya handlingsalternativ 
utarbetas.21 

 
Tid 
Den sista faktorn som beskriver krigets natur i den militärstrategiska doktrinen 
är tid. Vid bedömanden och planering kan det vara en fördel att ligga före sin 
motståndare i beslut i syfte att försöka nå ett överraskande. Information som 
inhämtas ska bearbetas till underrättelser. Dessa är ofta en färskvara som förgås 
eller helt enkelt blir inaktuella efter en längre tidsperiod. 
 

I en konflikt vill man ofta förekomma motståndaren genom ett snabbt agerande för att 
uppnå överraskning eller chock. En aktör kan gynnas av en tidvinnande strategi. Genom 
att fördröja händelseförloppet ökar möjligheten till att engagera andra parter, men också 
till överväganden avseende olika handlingsalternativ. Även inom respektive parts 
organisation föreligger en kamp om tid. Information som inhämtas och den kunskap 
som därifrån utvinns är en färskvara. Det finns alltid en risk att kunskapen som ligger 
till grund för ett beslut har blivit gammal. En motståndare eller tredje part kan redan 

                                                 
17 Clausewitz, (1991), s.77 
18 Militärstrategisk Doktrin, (2002).s.19 
19 Clausewitz, (1991), s.79 
20 Ibid. 
21 Militärstrategisk Doktrin, (2002).s.20 
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vara på väg att vidta nya åtgärder vilket skapar nya förutsättningar för konfliktens 
utveckling.22 

 
I detta kapitel har vi visat på den komplexitet som en konflikt eller krig innebär 
med svårförutsägbara skeenden, händelser och friktioner, som är svåra både att 
kontrollera och planera. Människans ofullkomlighet, som ex. vid stress och 
sömnbrist leder till risken att fatta felaktiga, eller avstå från att ta nödvändiga 
beslut. Slutligen inverkar tidens betydelse, där det är önskvärt att vara före en 
motståndare i sin beslutsgång och betydelsen av att finnas på rätt tid, vid rätt 
plats och med rätt materiel.  

                                                 
22 Militärstrategisk Doktrin, (2002).s.21 
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3.  Metod teori och disposition  
Ambitionen för denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för problematiken 
kring utkontraktering eller outsourcing av olika verksamheter och då speciellt 
inom Försvarsmakten med de speciella förhållanden, som finns inom dess 
verksamhetsområde. 
 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och 
hur man behandlar ämnet.23  

 
För denna uppsats har jag valt en kvalitativ metod med deduktivt inslag för att 
öka förståelsen för de problem som är förknippade med ämnet. Metoden skall 
göra det möjligt att bekräfta eller falsifiera framlagd hypotes med hjälp av 
undersökande litteraturstudier, som utgör det huvudsakliga materialet i 
uppsatsen. 
 

Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett 
förstående syfte. Man är inte inriktad på att pröva om informationen har generell 
giltighet. Det centrala blir i stället att man genom olika sätt att samla in information dels 
kan få en djupare förståelse av det problemkomplex man studerar, dels kan beskriva 
helheten av det sammanhang som detta inryms i.24  

 
En teori ska försöka att ge en förklaring av ett skeende, händelser eller 
fenomen av något slag, med en abstraktion av konkreta företeelser. Innan en 
teori kan framläggas, finns det oftast en idé eller en hypotes om att någonting 
förhåller sig på ett visst sätt eller påverkar något annat. Dessa idéer prövas 
därefter, kanske av den som kom med hypotesen eller av annan. När hypotesen 
testats av andra och bekräftas, anser jag att den kan upphöjas till att bli en teori. 

 
Explorativt hypotesgenererande studier spelar många gånger en väsentlig roll vid 
modellkonstruktion i vetenskapliga arbeten med en förklarande ambition.25 

 
Nedanstående figur visar en schematisk bild över uppsatsens huvudarbetsgång. 
 

 
Fig.1. Schematisk bild över huvudarbetsgång vid uppsatsarbetet.(Kap. 3 metod, kap.5  centrala 
begrepp, övriga kapitel enligt innehållsförteckning). 

                                                 
23 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, 2.a upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s.29 
(Härifrån, Ejvegård Rolf, (1996) 
24 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, (Lund: Studentlitteratur, 1991), s.13 
25 Ibid. s.60 
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Inledningsvis görs en bakgrundsbeskrivning  mot militärteorin och dess 
ambitioner att avgöra, om krigföring kan beskrivas i vetenskapliga termer, eller 
om det är att betrakta som en form av konst med fritt skapande, beroende på de 
förhållanden som råder vid konflikter och dess natur. Därefter följer uppsatsens 
hypotes att det är svårt att nyttja outsourcing fullt ut rörande de förhållanden, 
som råder för FM inom dess verksamhetsområde. Centrala begrepp beskrivs 
för att ge ett förtydligande av innebörden i vissa begrepp som används i 
uppsatsen och som är nödvändiga för förståelsen. 
 
Den empiriska undersökningen beskriver de avsnitt, som ska bilda underlag till 
analysen och ge svar på de ställda frågorna, samt för att kunna falsifiera eller 
bekräfta den uppställda hypotesen. 
Huvudmannens krav: Vilka krav som huvudmannen har på FM beskrivs här 
utifrån Statens offentliga utredningar (SoU), Propositioner, 
Försvarsberedningen utlåtanden samt slutligen genom Regeringsbeslut. Syftet 
är att belysa huvudmannens krav på Försvarsmakten och att pröva alternativa 
metoder för att utföra delar av verksamheten. Underhållsnivåer: Avsnittet 
belyser, hur underhållsnivåerna är organiserade inom FM, samt indelningen av 
försvarsalliansen NATO: s logistiknivåer i jämförande perspektiv. Olika 
former att lägga ut verksamhet: Beskriver vilka huvudsakliga former, som kan 
användas då en verksamhet eller tjänst ska läggas ut på en annan 
verksamhetsutövare än den egna organisationen. Kärnverksamhet beskriver 
vad begreppet avser, samt hur den möjligen kan analyseras i fråga om mål och 
uppgifter för FM. Outsourcing: Under detta avsnitt beskrivs själva företeelsen, 
dess för och nackdelar, respektive vad som bör belysas inför beslut, huruvida 
verksamheter ska läggas ut till annan verksamhetsutövare än den egna 
organisationen. 
 
Analys: Under denna del görs en analys, av det i uppsatsen presenterade 
empiriska materialet. Slutsatser: De slutsatser som kan dras av undersökningen 
i uppsatsen och svar på de ställda frågorna, presenteras under denna avslutande 
del av uppsatsen. Till sist kommer ett kapitel med en prövning av den 
uppställda hypotesen att framställas. Där prövas hypotesen mot militärteorin, 
som presenterats i bakgrundbeskrivningen. 
 
 

4.  Hypotes 
 
Outsourcing är svårare att nyttja fullt ut och ställer andra krav inom FM 
verksamhetsområde än vad som gäller inom näringslivet. 
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5. Centrala Begrepp 
Huvudman 
För ett aktiebolag är huvudmannen de som äger företaget, d.v.s. ytterst 
aktieägarna. För en myndighet är det ytterst medborgarna som står som ägare. 
De representeras av de valda politikerna, som tillsätts vid allmänna val på 
samma sätt som en styrelse väljs av bolags eller föreningsstämma, där alla 
ägare kan närvara och lägga sin röst på vem de vill ska leda organisationen 
efter deras önskemål.  
 

Den eller de som har inrättat en organisation eller företag, står bakom och äger den 
kallas för organisationens huvudman.26  

 
På liknade sätt beskrivs existensen av den offentliga verksamheten enligt 
nedanstående. 
 

Den offentliga verksamheten existerar eftersom någon fattat politiska beslut om att 
inrätta verksamheten och fortsätter denna verksamhet till dess att det fattas ett nytt 
beslut om att lägga ned den.27 

 
Logistik 
Betydelsen av underhåll och försörjning av trupper är känt sedan länge även 
om begreppet logistik inte som sådant används, men innebörden och 
betydelsen av begreppet är tydligt. I Sun Zi skrifter som är mer än tvåtusen år 
gamla nämns i det första kapitlet under planering följande: Vid planläggning 
måste följande fem faktorer tagas för att klarlägga förhållandena. Övertygelsen, 
vädret, terrängen, befälhavaren och organisationen (…) Med organisationen 
menas strukturering, maktfördelning samt införskaffande och användande av 
resurser.28 Ordet som sådant härstammar av grekiskans logos där det 
ursprungligen står för följdriktighet (i tänkandet) och förnuft.29 Enligt FM kan 
en definition av begreppet finnas i dokumentet Operativ inriktning för logistik 
(OPI-4) som är en översättning av NATO: s definition av begreppet.30 Enligt 
NATO beskrivs logistik som följande:  
 

”The science of planning and carrying out the movement and maintenance of forces. In 
most comprehensive sense, the aspects of military operations which deal with: 
(a) Design and development, acquisition, storage, transport, distribution, maintenance, 
 evacuation and disposition of materiel.  
(b) Transport of personnel 
(c) Acquisition or construction, maintenance, operation and disposition of facilities. 
(d) Acquisition or furnishing of services and; 
(e) Medical and health service support”.31 

 

                                                 
26 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation - Att beskriva och förstå 
organisationer, upplaga 3:2, (Malmö: Liber AB, 1996/2000), s.14 
27 Ibid. s.17 
28 Beng, Ooi Kee, Petterson, Bengt: Sun Zis Krigskonst. Andra upplagan (Försvarshögskolan, 
Stockholm 1999) s.3 & 5 
29 Bonnier fakta, Bonniers stora lexikon, del 8, (Bonnier Fakta: Stockholm 1986) s.110 
30 Försvarsmakten, Operationsledningen, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), s.5 
31 NATO, NATO Logistics Handbook, 3.rd edition, (NATO HQ: Brussels, October 1997) 
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Området, som begreppet spänner över är alltså mycket stort, från anskaffning 
via försörjning och underhåll av materiel till dess avveckling. Begreppet 
inbegriper även transporter av materiel, samt personal som ska nyttja 
produkterna och även fortifikatoriska anläggningar, övriga servicetjänster samt 
sjukvård. En annan definition än den som NATO har är följande:  
 

“Logistics: A discipline that encompasses the resources that are needed to keep the 
means of the military process (operation) going in order to achieve its desired outputs 
(objectives). Logistics includes planning, managing, treating and controlling these 
resources”.32  

 
Denna definition täcker in hela vidden av vad militär logistik innebär, samt 
varför det är väsentligt att tillgodose behovet av en välordnad logistik.  
Under perioder i kris eller för att inneha en beredskap för sådana perioder, kan 
det vara nödvändigt med lösningar som sträcker sig utöver det som kan 
rättfärdigas ekonomiskt. 
 

At times of national emergency, political or other constrains may hinder the flow of 
supplies from abroad thus causing severe shortfalls in logistic capabilities. To avoid 
such situations it is sometimes necessary to maintain local capability to produce these 
resources, even if this production is not justified economically.33  

 
Delar av logistiken, från anskaffning av materiel till kompetensen att 
genomföra ex. tekniskt underhåll, försörjning av förband på den taktiska nivån 
ingår i detta. 
 
Civila företag, som anger sig att vara logistikföretag, har ett mer begränsat 
arbetsområde jämfört med den spännvidd som kännetecknar den militära. 
Historiskt sett börjar det som idag bär namnet logistik att studeras på 1900-
talet. Transporter från gårdar till marknader gav bl.a. upptakten till vetenskapen 
om logistik. Under 1940-60-talet utvecklades logistiken ur två perspektiv, det 
militära med försörjning och transport av militär utrustning, för att efter det 
andra världskriget fokusera på den affärsmässiga logistiken, lager, 
återförsäljning, materialbehandling. Transporter och övriga nämnda 
verksamheter ansågs fortfarande vara åtskilda funktioner, som utvecklades var 
för sig. Logistiken handlade då i huvudsak om transporter.34 Under 1960 och 
70-talet sammanfördes ett flertal funktioner i syfte att skapa ett systemtänkande 
med fokus på totalkostnaden, där produktion, lager, distribution mm. sågs som 
funktioner beroende av varandra. Detta lade grunden till det som 
marknadsmässigt idag kallas logistik.35 Under 1980-90-talet påverkade 
informationstekniken starkt logistikföretagen och nya konceptuella lösningar 
skapades. 

 

                                                 
32 Kress (2002), s.7 
33 Ibid. s.22 
34 Ahl Göran, Johansson Per, Tredjepertslogistik-Principer för ökad lönsamhet, Göran Ahl & 
Per Johansson, Södertälje (2002). s.13 
35 Ibid. s.14 
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(…) frågan om hur en hel försörjningskedja (Supply chain) på det enklaste sättet 
integreras för att skapa värde för kunden, dels förbättra konkurrenssituationen blev 
central.36 

 
Ett av de större företagen inom den civila logistikbranschen har som sina 
huvudprodukter följande segment: Lager/lagerhantering, transport/distribution, 
returhantering, prognostisering/lagerstyrning, samt kvalitet och utveckling 
inom de olika och samordnade segmenten.37 Detta kan ge en bild av vad den 
civila logistiken till huvudsak består av, även om det förekommer företag som 
specialiserar på andra segment utanför de ovan nämnda. 
Vad som sägs härifrån och framåt om logistik gäller i första hand militär logistik. 
 
Ledningsnivåer 
Militär verksamhet kan delas in i olika nivåer:  
 

Politisk-strategisk nivå: Politisk strategi omfattar samordningen av en nations eller en 
allians tillgängliga säkerhetspolitiska medel – diplomatiska, ekonomiska, militära och 
andra för att tillgodose nationella eller gemensamma intressen, det vill säga uppnå de 
politisk-strategiska målen  
Militärstrategisk nivå: Militärstrategi omfattar samordningen av militära maktmedel, 
nationellt eller multinationellt, inom en eller flera krigsskådeplatser, för att nå de 
strategiska målen. På den militärstrategiska nivån klarläggs målen utifrån de 
överordnande politiska syftena samt vilka militära resurser och metoder som skall 
användas.  
Operativ nivå: Operationskonst omfattar samordningen av taktisk verksamhet i större 
operationer inom ett operationsområde. På den operativa nivån klarläggs målen utifrån 
de överordnade militärstrategiska målen samt hur tilldelade medel, i form av 
stridskrafter, skall utnyttjas och samordnas i olika typer av större, främst gemensamma, 
operationer. Operationskonsten utgör därmed länken mellan de militärstrategiska målen 
och de taktiska förband som skall verkställa insatser inom avdelade operationsområden.  
Taktisk nivå: Taktik omfattar samordning av taktisk verksamhet inom enskilda slag och 
mindre operationer. På den taktiska nivån klarläggs målen utifrån de överordnade 
operativa målen samt hur taktiska förband enskilt eller med andra taktiska förband skall 
utnyttjas och samordnas i olika operationer.38 

                                                 
36 Ibid. s.15 
37 Efter företagspresentation av Schenker Logistics 2004-11-16, vid Stra/Op Log kurs FHS 2004 
38  Militärstrategisk Doktrin, (2002) s. 70 
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6. Empirisk undersökning/material 
Det här kapitlet ska ge en bild av vad huvudmannen har för ramar i form av 
krav och inriktning för Försvarsmakten. Finns det grund för att huvudmannen 
önskar, att Försvarsmakten söker andra sätt att bedriva viss verksamhet genom 
andra aktörer? Materialet består av Statens offentliga utredningar, 
propositioner, regeringsbeslut samt vad som framkommer i doktriner eller 
myndighetsbeslut. I kapitlet beskrivs översiktligt hur logistiken inom FM är 
organiserad och hur verksamheten bedrivs i stort. 
I huvudsak behandlas utkontraktering, outsourcing och tredjepartslogistik, där 
dess risker/möjligheter behandlas. Vidare redovisas, vilka överväganden som 
bör göras, innan en verksamhet läggs ut på en extern leverantör. Kapitlet 
innehåller även vissa delar som belyser exempel på vad som finns skrivet om 
ämnet i media. Avslutningsvis presenteras exempel på genomförda fall, där 
verksamhet lagts ut på annan leverantör i stället för att bedriva det hela i egen 
regi. Detta i syfte att påvisa på vad en liknande outsourcing kan betyda för FM. 

6.1 Statens offentliga utredningar (SoU)  
I statens offentliga utredningar utreds förhållanden som senare kan nyttjas i 
regeringens propositioner. Industrins medverkan tidigt i materielprocessen kan 
enligt utredningsinnehåll öka effektiviteten och minska underhållskostnaderna 
för materielen. 
 

Åtgärder för att utveckla materielförsörjningen, operativ användning, drift och 
underhåll: Det är väsentligt att materielen kan underhållas på ett kostnadseffektivt sätt 
så att den blir tillgänglig med begränsade underhållstider. För att uppnå en bra 
avvägning och ge det militära försvaret en totalt sett kostnadseffektiv tillgång till den 
materiel som behövs är det nödvändigt att beakta drift och vidmakthållande redan tidigt 
i materielprocessen. Ofta är kostnaderna för drift och underhåll samt insatser för 
utbildning inklusive t.ex. utbildningssimulatorer väl så stora som de ursprungliga 
anskaffningskostnaderna. För att få tillgång till den tekniska kompetens som behövs och 
för att begränsa kostnader är det ofta nödvändigt att centralisera verksamheter eller att 
utnyttja industrin för underhållstjänster.39  

 
Övrig industri än traditionell försvarsindustri, behandlas även i utredningen. 
 

Samverka med industrin i ett långsiktigt industripolitiskt perspektiv. Företag som 
traditionellt sett inte levererat produkter eller tjänster till försvarssektorn bör i större 
utsträckning engageras i materielförsörjningen, både som direkta leverantörer till 
försvaret och som underleverantörer till försvarsindustrin. Först och främst måste det 
uppfattas som intressant att engagera sig gentemot en försvarskund. Det är för 
relationerna till industrin generellt sett viktigt att försvaret uppfattas som en kunnig 
kravställare med god förmåga att kommunicera behov och diskutera lösningar på 
komplexa problem. En grundförutsättning är förstås att det finns utsikter till lönsamhet i 
de satsningar som görs från företagens sida.40 
Inte bara tillverkningsindustri. Synen på försvarsmateriel och därmed på 
försvarsindustrins leveranser är traditionellt präglad av tunga utrustningar som 
artillerisystem, ubåtar och flygplan. Tjänsteleveranser, t.ex. av underhåll, har alltid 

                                                 
39 Statens offentliga utredningar, Försvarsmateriel på nya villkor: slutbetänkande av 
materielförsörjningsberedningen, SOU 2001:21 (Försvarsdepartementet, 6 februari 2001).79 
40 Statens offentliga utredningar, Försvarsmateriel på nya villkor: slutbetänkande av 
materielförsörjningsberedningen, SOU 2001:21 (Försvarsdepartementet, 6 februari 2001). s.25 
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spelat en viktig roll, men har traditionellt ändå tillmätts en underordnad betydelse i 
bilden av försvarets leverantörer. Delvis beror detta säkert på att underhåll och liknande 
tjänster i hög grad producerats i myndigheternas egen regi. Idag berörs emellertid 
försvaret starkt av ett par allmänna tendenser som innebär krav på att dessa traditionella 
synsätt omprövas. Den ena tendensen brukar förknippas med begreppet ”outsourcing”. 
(…) För försvarsindustrins del kan detta betyda att man i större utsträckning behöver ta 
ansvar för materielens funktion under hela dess livslängd.41 

 
I utredningen nämns även, att andra delar av industrin än den traditionella 
industrin, som varit leverantör till FM kan komma att stödja och bidra till 
verksamheter som FM idag bedriver i egen regi. 

6.2 Försvarsberedning  
Som en del i den långsiktiga försvararplaneringen beslutade Regeringen under 
år 1995 att samråd skulle ske mellan riksdagens partier och att 
försvarsberedning skulle ske inför det kommande långsiktiga försvarsbeslutet 
1996. Efter det försvarsbeslutet togs ytterligare beslut, som skulle utgöra 
fortsättning på denna modell för det långsiktiga försvarsarbetet, detta 
förlängdes 1999. I försvarsberedningens försvarspolitiska rapport Försvar för 
en ny tid anges att: Försvarsberedningen har i denna rapport tagit ett första steg 
i arbetet med att formulera en svensk säkerhetsstrategi.42 

 
Materielfrågor under kommande år: Försvarsberedningen vill också peka på behovet av 
att tillgodogöra sig erfarenheter från civil logistikhantering och att Försvarsmakten 
utnyttjar kommersiell logistisk kapacitet när så är kostnadseffektivt och uppfyller de 
operativa och säkerhetsmässiga krav som ställs.43 

 
Avveckling, drift och underhåll: (…) Alternativa sätt som outsourcing av verksamheten 
bör prövas. (…) Både vad gäller avveckling av materiel samt drift och underhåll av 
befintliga materielsystem vill Försvarsberedningen betona vikten av att Försvarsmakten 
söker lösningar som medför största möjliga kostnadseffektivitet för staten, t.ex. genom 
överföring av materiel till andra myndigheter. Vidare bör ansvaret för materielen under 
en livscykel i högre grad än i dag övertas av industrin, och försvarsmakten i stället för 
att själv svara för detta köpa en tjänst. Försvarsberedningen anser att rationaliseringar 
inom detta område inte har tillvaratagits i tillräcklig utsträckning, i synnerhet kopplat till 
strävanden att minska kostnaderna för logistik- och stödverksamheten inom 
myndigheten.44  

 
Försvarsindustrins roll rörande underhåll och moderniseringar och möjligheter 
att ta över sådant, som traditionellt bedrivits internt inom FM, inbegripet 
materielförsörjning och försvarsindustriell kompetens är av tre slag. Här 
redovisas de två sistnämnda i följande citat. 
 

(…) En betydande del av den levererade materielen uppgraderas flera gånger under sin 
livstid för att kunna möta nya hot, nya användningsområden och för att gjorda 
investeringar skall kunna utnyttjas effektivt. Den svenska försvarsindustrin är en viktig 
förutsättning för denna uppgradering. 
Redan levererad materiel måste underhållas under den tid som den används av försvaret. 
Huvuddelen av den materiel som idag är i bruk inom det svenska försvaret har 

                                                 
41 Ibid. s.58_59 
42Försvarsberedningen, Försvar för en ny tid, Regeringskansliet/Försvarsdepartementet. 
Stockholm 2004-06-01, Beteckning. Ds 2004:30. s.28 
43 Ibid. S.125 
44 Ibid. s.126 
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producerats inom landet. Det innebär att den svenska försvarsindustrin utgör en del av 
den infrastruktur som är nödvändig för underhåll och användning av redan befintlig 
materiel.45 

 
Vikten av att FM behåller sin kompetens som kravställare belyses specifikt i 
propositionen. 
 

Aktörer som är kvalificerade kravställare kommer även framöver vara en viktig 
förutsättning för industriell utveckling. Den svenska försvarsindustrin, i samarbete med 
andra industrisektorer, bygger nu upp nya relationer, kunskaper, produkter och tjänster 
för en expanderande marknad inom säkerhetsområdet. Med ett bredare samutnyttjande 
av system och annan material skapas nu nya möjligheter för industrin. 
Försvarsberedningen har tidigare pekat på möjligheterna att initiera nationella projekt 
med samarbeten mellan stat och industri, som gynnar en sådan utveckling”.46 

 
Försvarsberedningen konstaterar att neddragningar av myndigheter i sig inte är 
ändamålet utan att (…) Det centrala är i stället att de sammanlagda 
driftskostnaderna i verksamheten minskar. 47 

6.3 Propositioner 
I propositioner anger Regeringen viljeinriktning för kommande beslut i 
Riksdagen. För att få en insikt i vad huvudmannen har för styrning av FM har 
aktuella propositioner studerats.48 I dessa anges följande, som kan kopplas till 
att FM ska söka sig mot andra lösningar för delar inom logistiken än att bedriva 
denna verksamhet i egen regi. 
 

Överväganden kring andra enheter: Regeringen anser att Försvarsmakten bör 
intensifiera de pågående processerna för att ytterligare koncentrera verksamheten och – 
där det är lämpligt – upphandla tjänster i stället för att producera dem i egen regi. Detta 
bör emellertid göras anpassat till logistikens olika områden. Inom vissa delområden 
finns en väl fungerande marknad, där Försvarsmakten kan verka strikt affärsmässigt 
inom ramen för gällande bestämmelser medan andra förutsätter långtgående samarbete 
mellan Försvarsmakten och industrin. Förvarsmaktens logistik (FMLOG) organisation 
bör utvecklas och anpassas till dessa förändrade förutsättningar för verksamheten och 
produktionen. Härvid bör även formerna för styrningen inom FMLOG övervägas.49 

6.4 Regeringsbeslut  
Avseende styrningen av FM verksamhet för det kommande året utger 
regeringen regleringsbrev. I dessa anges följande rörande industrins ökande roll 
rörande den löpande logistiken av materiel. 
 

Industrins framtida roll: (…) i Sverige verkande försvarsindustri bör utvecklas så att 
(delar av) denna tar ett större ansvar för systemintegration och löpande drift och 
underhåll. Syftet är att undvika dubbleringar i kompetens inom landet samt öka 
kostnadseffektiviteten inom materielförsörjningsprocessen. Förslag skall lämnas till om, 

                                                 
45 Ibid. s.127 
46 Ibid. s.129 
47 Ibid. s.140 
48 Här avses propositioner och regeringsbeslut som berör FB-04, samt regleringsbrev för 2005. 
49 Regeringen, Prop. 2004/05:43. s.49 
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och i så fall hur, Försvarets materielverks roll bör förändras med hänsyn till ett förändrat 
ansvar för försvarsindustrin. (…)50 
Marin skeppsteknisk kompetens: (…) Försvarsmakten skall beskriva hur kompetensen 
lämpligen bör tillgodoses främst för att Sverige skall kunna bibehålla och 
vidareutveckla befintliga system, såväl ubåtssystem som ytstridssystem. Underlaget 
skall inkludera en belysning av möjligheterna att tillgodose behovet såväl med 
nationella resurser som med resurser i ett Europaperspektiv.  

6.5 FM underhållsnivåer  
I denna del lämnas en översikt hur den svenska logistikens är tänkt att fungera, 
samt en övergripande beskrivning av motsvarande inom försvarsorganisationen 
NATO. Logistik kan delas in i olika delar beroende på var och vem som leder 
de olika delarna. I Sverige finns en indelning i två stycken olika nivåer som 
leds av olika nivåer inom det militära systemet. 
 

Generellt indelas svensk militär logistik i två resursnivåer, främre och bakre nivå. 
Främre nivån består av såväl förbandsbundna resurser som operativa (joint) 
förstärkningsförband och enheter. Den bakre nivån består i sin tur av FMLOG, vissa 
övriga territoriellt bundna resurser samt de resurser som samhället stödjer med.51 

 
Ledning av logistiken är indelad i två huvudsakliga nivåer som överlappar 
varandra gentemot den främre respektive bakre nivån, innebärande att det i 
egentlig mening finns områden, som naturligt skulle tillhöra en nivå, men som 
den andra av ett eller annat skäl kan utföra. De två ledningsnivåerna strategisk 
och operativ nivå, innebär följande ansvarsfördelning inom logistiken. 

 
”Logistikledning genomförs på strategisk och operativ nivå. Den omfattar övergripande 
ledning avseende stridskrafternas uthållighet samt fördelning av riksgemensamma 
resurser. På taktisk nivå utövas funktionsledning. ”Militärstrategisk logistikledning sker 
i nära samverkan med Sveriges politiska ledning. Den har ett tidsperspektiv som täcker 
in tiden bortom beordrad operation. Militärstrategisk logistikledning utövas av HKV 
STRA med stöd av OPIL.  
Operativ logistikledningen sker i nära samverkan med det civila samhällets 
sektoransvariga myndigheter och rikstäckande branschorganisationer (motsv.). Den har 
ett tidsperspektiv som täcker in hela den beordrade operationens genomförande. 
Operativ logistikledning utövas av OPIL/OPL med stöd av MD och FMLOG”.52 53 

 
Utöver dessa två huvudsakliga nivåer finns även den taktiska nivån, som ofta 
är förbandsanknuten till ett förband. På denna nivå innebär logistiken mer 
ledning av olika funktioner, som erfordras för att den taktiske chefen ska kunna 
genomföra beordrad uppgift. 
 

Taktisk funktionsledning omfattar bl.a. transport- och trafikledning, underhålls- samt 
hälso- och sjukvårdsledning för pågående och nästkommande stridsuppgift.54 

 

                                                 
50 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarsmakten, 
Regeringen/Försvarsdepartementet, Regeringsbeslut 8 (2004-12-22). Pkt.74 resp. 75 
51 Försvarsmakten, Operationsledningen, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), s.10 
52 Ibid. s.19 
53 FMLOG samt MD är vid insats Direkt Underställda Chefer (DUC) till Chefen Operativa 
Insats Ledningen (C OPIL). 
54 Försvarsmakten, Operationsledningen, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), s.19 
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Vad som sagts ovan rör i stort logistikledning vid nationella insatser. Vid 
internationella insatser ska logistikledningen och indelningen i stort vara 
densamma som vid en nationell insats. Skillnaden mellan dessa är förutom 
avståndet, att den främre nivån kommer att finnas utanför Sverige.55 Förbandet 
som sådant kan då även komma att stå under annat befäl än en svensk 
befälhavare. Dock är logistiken alltid ett nationellt ansvar och kommer därför 
till stor del att ledas från Sverige.56  
 

En deltagande nation kan dock aldrig frånsäga sig sitt ansvar för logistiken för de egna 
styrkor, som ställs under multinationellt befäl – oavsett om det sker genom egna 
nationella lösningar eller genom samarbete med andra nationer.57 

 
De två ledningsnivåernas ansvar rörande logistiken omfattar bl.a. följande: 
 

Den militärstrategiska logistikledningen omfattar bl.a. att: 
Leda militärstrategisk planering för Försvarsmaktens logistik, såväl nationellt som 
internationellt och härvid samordna OPIL verksamhet med Militär distrikt (MD), 
FMLOG och civila myndigheter m fl. Genomföra militärstrategiska bedömanden ur 
logistiksynvinkel. Avdela resurser, operations-/insatsområde, (…). Utarbeta 
försvarsplaners och alternativa försvarsplaners logistikkapitel (motsv.). Utarbeta 
övergripande inriktning för logistikplanering och logistikverksamhet. Utarbeta 
försvarsmaktsorder avseende uppgifter och resurser till OPIL, MD och FMLOG och 
Följa och analysera händelseutvecklingen ur logistiksynvinkel. 

 
Militärstrategiska logistikledningen omfattar också att samordna FMLOG med övriga 
delar av totalförsvaret och att skapa sådana samverkansrutiner att ett maximalt stöd från 
samhällets civila resurser säkerställs. Inom ramen för den militärstrategiska 
logistikledningen, försvarsplaner, försvarsmaktsorder och OPIL operativt ansvar, leds 
den operativa logistikverksamheten av OPL.58 
OPL ansvarar för samordning av för Försvarsmakten gemensam logistik i syfte att 
understödja stridskrafterna på marken, till sjöss och i luften. 

 
Den operativa logistikledningen omfattar bl.a. att 
Klarlägga logistikens påverkan på beslutade och planerade operationer (analys av 
försvarsplan och försvarsmaktsorder). Utarbeta kraven på logistiken och därvid 
fastställa uthållighet och eventuella restriktioner i utnyttjandet av resurserna. Utarbeta 
operationsplaners och alternativa operationsplaners logistikkapitel. Ställa uppgifter, 
avdela och/eller prioritera resurser samt reglera hänvisningar. Utarbeta operationsorder, 
(…) bilagorna, ROMEO och SIERRA (…). Inrikta planeringen för återhämtning och i 
förekommande fall reorganisation av stridskrafter samt samverka med (…) civila 
resurser vad gäller understöd och omfördelning av resurser.59 

 
Den taktiska nivån kan bestå av underhållsförband eller enheter för underhåll 
knutna direkt till förbanden ex. för marinens del av Basbataljoner som enskilda 
underhållförband och förbandsknutna underhållsresurser. Förhållandet kan 
beskrivas av följande. 
 

                                                 
55 Ibid. Enligt figur.s.11 
56 Vid insatser under FN mandat och som leds av FN, svarar organisationen för logistiken till 
de deltagande förbanden. Dock kan logistiken skötas av Sverige, som i sin tur kan erhålla 
ersättning från FN. 
57 Försvarsmakten, Operationsledningen, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), s.20 
58 Operationsledningen (OPL), benämns numer, den Operativa staben (OPS) 
59 Försvarsmakten, Operationsledningen, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), s.13 
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På den strategiska nivån omfattar logistiken resursgenerering i stort, exempelvis 
utveckling och anskaffning av materiel som sedan skall användas i operationsområdet. 
På den taktiska nivån handlar logistiken huvudsakligen om att vidmakthålla personell 
och materiell status, samt understödja förband genom tillförsel av resurser. För att 
taktiska chefer skall kunna understödja sina förband med resurser måste de tillföras 
medel för att göra detta. Chefens roll är att förse de taktiska cheferna med dessa 
resurser. Logistik på operativ ledningsnivå är att utgöra länken mellan strategisk och 
taktisk nivån. Synen på logistik måste bygga på att kriget består av kaos och är ett icke-
linjärt fenomen. Detta innebär att logistiken måste bedrivas på ett framåtriktat sätt där 
kaos och friktioner ses som något normalt.60 

 
Sverige samverkar ofta med NATO inom ramen för ”Partnership for Peace” 
(PfP) och har gjort så vid insatser, ex. i Afghanistan samt i före detta 
Jugoslavien, varför en översikt över NATO alliansens underhållsnivåer 
presenteras som en jämförelse. Inom NATO finns en annan indelning med fler 
resursnivåer eller Line. De är numrerande från ett till fem (1-5) där ett (1) är 
den förbandsanknutna resursnivån och fyra (4) till fem (5) är resurser i det egna 
landet.  

I internationella sammanhang används som regel NATO-termen line för olika nivåer 
inom logistiken. Begreppets olika nivåer är inte entydigt definierade inom NATO. 
Nationsspecifika skillnader förekommer. Inom vår underhållstjänst skall de normalt 
förekommande fem nivåerna ha följande generella innebörd (funktions- och 
försvarsgrensspecifika avvikelser förekommer): 
”Line 1: Avser underhållsresurser (förband, förnödenheter och tjänster) i främre nivån, 
som organisatoriskt ingår i förband på en förbandsnivå upp till och med bataljon 
(motsvarande). 
Line 2: Avser underhållsresurser (förband, förnödenheter och tjänster) i främre nivån, 
som organisatoriskt ingår i förbandsnivån brigad (motsvarande). 
Line 3: Avser underhållsresurser (förband, förnödenheter och tjänster) i främre nivån, 
som organisatoriskt ingår i förbandsnivån division/kår (motsvarande). 
Line 4: Avser militärt egna underhållsresurser (förband, förnödenheter och tjänster) i 
den bakre nivå, som regel resurserna inom eget territorium. 
Line 5: Avser civila underhållsresurser (organisationer, näringsliv, förnödenheter och 
tjänster), som regel resurser inom eget territorium.61 

 

 
Fig.2 Efter NATO ALP-9(c).Home bases motsvarar i Sverige den bakre nivån och Theatre of 
operations motsvarar den främre nivån. Indelningen av strategisk, operationell och taktisk 
nivå har sin motsvarighet även i Sverige, med gränser som inte är absoluta. Point of 

                                                 
60 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, Operativa insatsledningen (OPIL) 
2004-06-23. s.36 
61 Försvarsmakten, Operationsledningen, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), s.42 
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disembarkation (POD), National support element (NSE), Local resources, Host nation support 
and or contracting (Local). 62 
 
Begreppet logistik är relativt ungt inom FM och har definitionsmässigt fått 
samma definition som inom NATO.63 Traditionellt har det som idag faller 
inom begreppet logistik betecknats som underhållstjänst, 
kommunikationstjänst, hälso och sjukvård, m.fl. Underhållstjänst delas i sin tur 
in i teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning, där förnödenhetsförsörjning är 
allt det som förbrukas av ett förband ex: mat, drivmedel ammunition mm. Den 
tekniska tjänsten berör tekniskt underhåll och reparationer av utrustning och 
materiel.  

6.6 Outsourcing begreppet 
Outsourcing/Utkontraktering 
Outsourcing: Termen outsourcing finns inte i vare sig svenska eller engelska 
ordböcker utan är en kombination av orden ”outside” och ”resourcing” och fritt 
översatt betyder detta ungefär ”flytta ut” eller ”lägga ut”.64 Vid en sökning av 
begreppet outsourcing på sökprogrammet Google erhålls 15,8 miljoner 
träffar.65 Antalet träffar indikerar, att det finns en bredd i vad begreppet står för 
och att det finns många, som är engagerade i ämnet. Vid en sökning på 
Nationalencyklopedins sökfunktion ges följande beskrivning av begreppet 
outsourcing:  
 

”(Eng. , ”Utkontraktering”), att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller 
delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, … Genom outsourcing 
upplöses det vertikalt integrerade storföretaget och ersätts med nätverk av samverkande 
företag. Varje företag specialiseras på att utveckla sin nyckelkompetens, dvs. det eller 
de områden där de har en komparativ fördel. Orsakerna till outsourcing är minskande 
handelshinder och konkurrensbegränsningar, lägre transaktionskostnader, bl.a. till följd 
av informationsteknikens utveckling, samt de effektiviseringsvinster och den 
fördjupning av sitt kunnande som företag kan uppnå genom specialisering.66  

 
Outsourcing görs med andra ord av ett flertal olika skäl för att för 
verksamheten inom ett företag eller organisation ska kunna verka inom sitt 
specifika kompetensområde och därmed effektivisera verksamhet inom sitt 
eget specialområde. Detta förhållande kan sägas gälla för såväl det företag, 
som outsourcar verksamhet, samt för det som utför verksamhet, som tidigare 
fanns inom det outsourcande företaget. 
 
Trender: Under 1980 talet var det en stark trend att outsourca verksamheter 
helt och hållet Genom outsourcing önskade företagen effektivisera sin 
verksamhet och på så sätt få en bättre ekonomi till annat. Under 1990 talet blev 
däremot outsourcing nästintill ett fult ord.67 Nu under inledningen på 2000 talet 

                                                 
62 Figur efter NATO, Landforces logistic doctrine, (ALP-9 (c), April 2000, p.2-3, pict. 2-1 
63 Försvarsmakten, Operationsledningen, Operativ inriktning för logistik (OPI-4),.s.5 
64 Forsell Anders (red), Staten och det andra, Utvecklingsrådet/Handelshögskolan, Stockholm 
(2001). s.129 
65 http://www.google.se/search?hl=sv&q=outsourcing&meta=. 2005-01-14, kl: 14.00. 
66 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=278075, 2005-01-18, 
kl: 15.25 
67 Svenska Dagbladet, Häcklad outsourcing tar revansch, SVD, Stockholm 2005-01-05  
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har trenden vänt och företagen tittar återigen på möjligheten att outsurca 
verksamheter. Nu ser företagen mer till att outsourca delar av verksamheter än 
att som tidigare skett, hela verksamheter. 2004 föredrog 44 % av åttahundra 
företag att de kunde tänka sig att outsourca delar av en verksamhet mot 21 % 
för hela verksamheter.68 

6.7 Utkontraktering och tredjepartslogistik   
Utkontraktering 
Vid en sökning på nationalencyklopedins söksida erhålls samma definition på 
utkontraktering som för outsourcing. Begreppen skiljer sig dock från varandra 
beroende på vilken källa man söker i, mängden av definitioner är mycket stor. 
En åtskillnad mellan outsourcing och utkontraktering kan ibland vara liten, 
men är av stor betydelse då det rör kontroll av verksamhet. 69  
 

”One way to explain outsourcing is to define what it is not. Contracting is the 
purchasing of goods or services when the buyer owns the process. If the buyer owns a 
process but purchases time, products, products or services to facilitate that process, then 
the buyer is in a contractual relationship. If the supplier owns the process, then the 
buyer is probably outsourcing”.70  

 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns en åtskillnad mellan 
utkontraktering och outsourcing avseende kontrollen av processen. Vid 
outsourcing överlämnar man helt kontrollen av processen till det företag som är 
leverantören, medan denna behålls av företaget vid utkontraktering.  
 
Tredjepartslogistik 
Tredjepartslogistik (3PL) används framför allt som begrepp, då det gäller 
materielflöden till en producent. En entreprenör tar då på sig uppgiften att 
försörja producenten med råvaror genom anskaffning, lagring, distribution och 
slutligen leverans av varorna.  
 

(…) innebär att en extern part, t.ex. En transportör eller speditör, övertar ansvaret för 
hela eller delar av företagets externa materielflöde och därmed det sammanhängande 
ansvaret gentemot kunder och leverantörer. Detta sker då utifrån tanken att 
tredjepartsleverantören dels har mycket stor kompetens inom logistikområdet dels har 
resurser att vidareutveckla det aktuella företagets logistik och flödet i 
distributionskedjorna och därmed sänka kostnaden för logistiken.71 

 
Tredjepartslogistik är ett sätt att korta ned antalet mellanled mellan ex. råvaru 
eller materialleverantör och det producerande företaget. Vissa företag har helt 
lämnat över, (outsourcat) sin lagrings och transportfunktioner till företag 
specialiserade inom området med målet att effektivisera dessa och pressa ned 
kostnaderna.72 Tredjepartslogistik (3PL), kan vara både utkontraktering eller 

                                                 
68 Ibid. 
69http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=278075&i_word=Utkontraktering&i_h_text=
1&i_rphr=utkontraktering, 2005-002-02, kl: 13.15 
70 Bendor–Samuel Peter, Turning Lead into Gold: The Demystification of Outsourcing, 
(Executive Excellence Publishing, USA 2000). s. 30 (Härifrån Bendor-Samuel, (2000)) 
71 Ulf Paulsson, m.fl. Flödesekonomi: Supply Chain Management. (Studentlitteratur, Lund, 
2000). s.54 
72 Ibid. s.82 
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outsourcing. Vad som avgör om det är det ena eller det andra, är vem som 
kontrollerar hur tjänsten utförs som tidigare beskrivits.  

6.8 Kärnverksamhet  
Kärnverksamhet: Vid outsourcing eller utkontraktering kan det vara av 
betydelse, att det är känt, vad som är ett företags kärnverksamhet d.v.s. vad 
som är den innersta kärnan av vad ett företag eller en myndighet har som 
huvudverksamhet. Utan att känna till sin egen kärnverksamhet riskerar ett 
företag att förlora delar av det som är kärnan, det som företaget eller 
myndigheten skapades för. Någon enhetlig definition på vad som innefattas av 
ordet som sådant är svårt, en definition kan vara följande från Företag köper 
tjänster, (1998) att:  
 

Kärnkompetens (Core capabilities) är de mest kritiska och mest utslagsgivande 
(distinctive) resurser som ett företag förfogar över och som är svårast för andra att 
kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som 
företaget strävar mot.73 

 
För en myndighet som innehar ensamrätt på verksamheter inom sitt 
verksamhetsområde faller delar av definitionen, då ingen annan får ta över de 
skyldigheter som vilar på myndigheten. Däremot kan delar av definitionen 
troligen tjäna som en vägledning.  
En av de myndigheter som berörs av ensamrätt på viss verksamhet är FM, som 
tillsammans med rikspolisstyrelsen är en av de myndigheter som har rätt att 
bruka våld. 
 

(…) den offentliga förvaltningen är utrustad med tvångsmakt. Staten har monopol på 
våldet i samhället. Militär och polis är det yttersta uttrycket för statens rätt att bruka 
tvång för att genomföra sin vilja.74 

 
Den rätten får inte övertas av någon annan organisation eller företag med 
hänsyn till rättssäkerheten. 
 

Risken för maktmissbruk gör att de offentliga organens handlande är kringgärdat av 
regler för att skydda minoriteter och enskilda individer. Därmed läggs en restriktion för 
majoritetens möjligheter att styra och ställa. Principen att den offentliga förvaltningen 
bör stå under demokratisk kontroll måste alltså kvalificeras i ett viktigt avseende. 
Makten över den offentliga sektorn måste utövas under hänsyn till rättsstatens krav på 
fri- och, rättigheter, rättssäkerhet och maktdelning.75 

 
Vid en sökning på ordet kärnverksamhet återfinns ofta ett företags mål eller 
uppgifter som kärnverksamheten. ex. har FMV som sin kärnverksamhet 
följande huvuddrag: Teknikförsörjning, Ledningsstöd, Utveckling av system, 
Anskaffning och Avveckling åt framför allt FM, men även andra statliga 
myndigheter.76 På FMLOG hemsida finns beskrivet (under dess uppgifter) 
                                                 
73 Axelsson Björn, Företag köper tjänster, Björn Axelsson & SNS förlag Stockholm. (1998). s. 
194, (Modifierad från ursprunget: Long & Vickers-Koch (1992) s. 13). 
74 Petersson Olof, Statsbyggnad - den offentliga maktens organisation, 4.e upplagan. Olof 
Petersson & SNS förlag, Stockholm. (2003) s.25 
75 Petersson Olof, Statsbyggnad - den offentliga maktens organisation, 4.e upplagan. Olof 
Petersson & SNS förlag, Stockholm. (2003) s.25 
76 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=218, 2005-02-09, kl:15.22 
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syftet till varför den delen av FM skapades Här nämns att det är för att FM ska 
kunna ägna sin huvudsakliga kraft åt kärnverksamheten.   
 

”FMLOG skapades för att effektivisera och rationalisera underhålls- och 
stödverksamheten inom Försvarsmakten samt för att förbanden skall kunna ägna all sin 
kraft åt kärnverksamheten”.77 

 
FMLOG är en del av FM, som har till uppgift att stödja den egna 
organisationen, en inom myndigheten befintlig stöd och serviceorganisation. 
 
Någon direkt beskrivning av vad som är FM kärnverksamhet är dock svår att 
finna. Om man söker finna vad kärnverksamheten är från ställda uppgifter och 
krav på förmågor så kan man få en grov bild av vad kärnverksamheten utgör 
för FM. FM har som grund för sin verksamhet "förmågan till väpnad strid”.78  
 
FM är verksam inom politikområdena Utrikes och säkerhetspolitik samt 
totalförsvar som omfattar verksamhetsområden respektive 
verksamhetsgrenar.79 
 
Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren 
Utrikes & 
säkerhetsp
olitik 

Freds & säkerhetsfrämjande
verksamhet 

Freds-, säkerhetsfrämjande och 
konfliktförebyggande 
verksamhet 

  Utbildning, planering mm. 
Totalförsvar Det militära försvaret Materiel, anläggningar samt 

forskning och teknikutveckling 
  Insatser 
  Försvarsunderrättelsetjänst 
Tabell.1:  FM, verksamhet i politikerområde, verksamhetsområde och verksamhetsgren. 
 
Målet för politikområdet Utrikes och säkerhetspolitik:  

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.  
Inom verksamhetsområdet Freds och säkerhetsfrämjande verksamhet: 

FM ska bl.a.: Kunna rekrytera utbilda, utrusta och inneha beredskap för att kunna ställa 
personal till förfogande för internationella insatser.  

Målet för politikområdet totalförsvar: 
Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld, hävda vår territoriella 
integritet, försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna civilbefolkningen och 
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 
omvärld. 

Inom verksamhetsområdet: Det militära försvaret  
FM ska kunna bevaka, upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och 
hindra andra från att ta kontroll över delar av eller funktioner på vårt territorium, samt 
vidare: Vid en försämrad utveckling utgår kraven från att vi samtidigt med detta måste 
kunna hantera händelseutvecklingar och möta olika former av hot. I ett sådant läge ställs 
ökade krav på att kunna skydda verksamhet eller objekt samt att kunna bistå andra 
myndigheter, bland annat vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet. Vidare 
ställs ökade krav på inhämtning, utbyte och analys av information och underrättelser i 
syfte att kunna upptäcka hot och aktörers förmåga och avsikter. (…) Försvarsmakten 

                                                 
77 http://www.fmlog.mil.se/, 2005-01-31, kl:12.45 
78 Försvarsdepartementet, Förordning med instruktion för Försvarsmakten, SFS 2000:555 
79 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarsmakten, 
Regeringen/Försvarsdepartementet, Regeringsbeslut 8 (2004-12-22). Pkt.1 
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skall också kunna förstärka pågående internationella insatser samt kunna höja sin 
förmåga till fredsframtvingande åtgärder, inte minst för att öka uthålligheten. 80 

 
Dessutom ska FM vid ett försämrat omvärldsläge kunna utveckla nya förmågor 
och följa med i omvärldsutvecklingen såväl materiellt som doktrinärt.  
 
Uppgiften ställer krav på att kontinuerligt upprätthålla grundläggande 
kompetenser, för att på sikt kunna utveckla en mer omfattande 
försvarsförmåga. Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter 
följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden så som säkerhetspolitisk, 
militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller 
förändrade behov av förmågor och kompetenser. Forskning, studier, 
materielutveckling och försök behöver bedrivas för att utveckla nya förmågor 
och kompetenser. Vidare måste nya och befintliga förband kunna utvecklas för 
att därigenom tillägna sig olika förmågor och funktioner.81 
 
Under verksamhetsgrenar: Här ges i regleringsbrevet en mer detaljerad 
beskrivning av de olika målen och delmålen. Här redovisas dock enbart de 
huvudsakliga målen inom respektive verksamhetsgren. Utbildning, planering 
m.m./Mål  

 
Försvarsmakten skall uppfylla kraven enligt operativ delförmåga i olika avseenden. 

 
Ex. På delförmågor är förmåga att upprätthålla territoriell integritet och bidra 
till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld sådana som. 

 
Upptäcka hot, kränkningar, kunna följa och avvisa dessa, genomföra underrättelser och 
säkerhetsoperationer och bidra till att förebygga och hantera kriser i vårt närområde.82 

 
Under ett försämrat omvärldsläge, kunna hantera händelseutvecklingar och hot 
som kan drabba Sverige, samt kunna öka förmågan till internationella insatser, 
som ex.  

 
Följa, analysera utvecklingen hos olika aktörers förmågor och avsikter, anpassa 
beredskap, bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller 
sabotageverksamhet. 83 

 
Vid en allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling, ska FM kunna 
utveckla förmågor att möta mer omfattande militära operationer mot Sverige, 
som ex. 

 
Upprätthålla kompetenser särskilt för väpnad strid, följa omvärldsutvecklingen 
avseende militär och doktrinutveckling, bedriva studier, materielutveckling med försök 
och kompetensutveckling.84 

 
 

                                                 
80 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarsmakten, 
Regeringen/Försvarsdepartementet, Regeringsbeslut 8 (2004-12-22). pkt 1.1 
81 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarsmakten, 
Regeringen/Försvarsdepartementet, Regeringsbeslut 8 (2004-12-22). s.4 
82 Ibid. s.7 
83 Ibid. s.7 
84 Ibid. s.6, pkt.01 
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Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling/Inriktning 

 
Materielförsörjningen inklusive forskning och teknikutveckling skall inriktas så att 
Försvarsmaktens operativa förmågebehov i olika avseenden samt behov av kompetens 
på kortare och längre sikt tillgodoses. Särskilt skall förutsättningarna för att genomföra 
internationella insatser (interoperabilitet m.m.), övergången till ett nätverksbaserat 
försvar samt behovet av forskning och teknikutveckling för den långsiktiga 
kompetensförsörjningen uppmärksammas. Handlingsfriheten i materielförsörjningen 
bör utvecklas.85 

 
Insatser/Grundberedskap 

 
Försvarsmakten skall differentiera och upprätthålla den beredskap som myndigheten 
redovisade i budgetunderlaget (…)86 

 
I detta ingår beredskap för Försvarsmaktens insats och grundorganisation, 
beredskap och incidentberedskap, samt vissa utbildningsinsatser och 
specialkometens. Slutligen skall FM bedriva underrättelseverksamhet.  

                                                 
85 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarsmakten, 
Regeringen/Försvarsdepartementet, Regeringsbeslut 8 (2004-12-22). s.23 
86 Ibid. s. 19 
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6.9 Analys av kärnverksamhet  
Ett sätt för att få fram vad som är kärnkompetenser inom ett företag, kan vara 
att dela in dessa i kärnkompetenser respektive periferikompetenser.87 
Detta kan ske genom att gruppera och 
identifiera ett antal aspekter som 
beskriver företagets uppgifter, 
förmågor & kompetens, samt 
resurser/kunskaper för att därefter 
placera in dem i rätt grupp. Vid det 
arbetet är det av vikt, att man även 
värnar om förmåga och kompetens till 
att hantera oförutsägbara förändringar, 
bl.a. så att möjligheter behålls till att 
generera kapaciteter i syfte att ge 
utvecklingskraft. Genom indelningen 
kan det underlätta för ett företag att 
analysera vad som är dess innersta 
kärna/kärnverksamhet till vägledning 
för valet om något ska out eller in-
sourcas.88  
De olika nivåerna i figuren representerar med början utifrån.89 
 

5) Periferiaktiviteter 
Dessa aktiviteter berör inte de aktuella huvudprocesserna. Exempelvis kan en 
restaurangfunktion vara en i förhållande till huvudprocessen periferi aktivitet för ett 
logistikföretag. 
4) Avskiljbara aktiviteter 
Dessa aktiviteter ingår i huvudprocesserna, t ex som en komponent, men de är enkelt 
avskiljbara och relaterar inte som någon aktiv del till kärnkompetensen. 
3) Stödaktiviteter 
Dessa aktiviteter är direkt knutna till kärnkompetensen (kärnaktiviteterna). 
Stödaktiviteterna måste ingå i verksamheten som stöd för att kärnkompetensen skall 
fungera.  
2) Kärnaktiviteter 
Dessa aktiviteter utgör grunden för organisationen (huvudprocesserna) och dess möjliga 
konkurrensfördelar. Det är kring denna kompetens och dessa aktiviteter (funktioner) 
som företaget formar sin övriga verksamhet. 
1) ”Cutting edge”-aktiviteter/funktioner 
Dessa aktiviteter är av avgörande vikt för verksamhetens konkurrensförmåga i ett 
framtida strategiskt perspektiv. Det är förmågor som måste utvecklas idag och som är en 
källa till morgondagens kärnkompetens. Kompetensen måste även kontinuerligt 
prioriteras och utvecklas.90 

                                                 
87 Axelsson Björn, Företag köper tjänster, B. Axelsson & SNS förlag Stockholm. (1998). s.202 
(Härifrån: Axelsson, (1998)) 
88 Med insourcing menas här att verksamheten kvarstannar inom företaget eller myndigheten. 
89 Figur efter Axelsson, (1998),  Figur 8.7, s. 204. (Ursprungligen Long & Vickers-Koch 
(1992)) 
90 Axelsson, (1998) s. 203 
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6.10 Skäl till och fördelar vid outsourcing  
Skäl till outsourcing 
Företag som outsourcar verksamheter, delar av verksamheter, tillverkning och 
servicefunktioner gör det ofta av ett syfte, som kan variera beroende på vilken 
typ av verksamhet det bedriver. Som skäl till varför företag använder sig av 
outsourcing kan nämnas: 
 

Following are the reasons why businesses most often chose to outsource some of their 
process. At times, these reasons work in combination with one another. Companies 
outsource: 9191 

 
− To reduce and control operating costs 

I syfte att skapa sig minskade eller få kontroll över de kostnader som är 
förknippade med produktions eller tjänstekostnaderna. 

− To improve company focus 
Företaget kan koncentrera sitt fokus eller huvuddel på att utveckla företaget 
och kärnverksamheten istället för att resurser behöver läggas på detaljer, som 
ett utomstående företag har bättre resurser för. 

− To improve quality 
Kan bestå i ex. att den kunskap, kvalitet eller önskad noggrannhet av en eller 
annan anledning inte kan uppnås inom den egna verksamheten. Kan röra sig 
om komplexa produkter eller tjänster som berör flera olika steg. 

− To reduce cycle time 
Någon annan kan eller har förutsättningar att genomföra tjänsten/arbetet på ett 
mer effektivt och snabbare sätt.  

− To reduce risk 
Ex. För att bedriva en verksamhet själv, kan det komma att krävas stora 
investeringar och risker för ett misslyckande kan bli kostsamt. 
 

The most frequent reason for outsourcing is to reduce operating costs.92 
 

För ett mindre företag eller organisation kan det finnas ekonomiska och 
kompetensskäl till att outsourca. Vissa kan anges i punktform men kan behövas 
en något fylligare beskrivning. Enligt Peter Bendor-Samuel (2000) är 
huvudskälet för de flesta outsourcingar ekonomiska, (reducering av 
produktionskostnader) men andra skäl kan också vara av vikt för att en 
organisation eller företag väljer att köpa verksamhet utifrån.93 Ex. 

− Snabbare teknologisk utveckling, vilket medför att företaget måste fokusera på det de är 
duktiga på och köpa in allt annat. Om så inte sker riskerar det att halka efter i den 
tekniska utvecklingen 

− Mer komplexa produkter som baseras på fler teknologier, t.ex. Bioteknik, elektronik, 
datavetenskap, mekanik etc. Det blir allt för resurskrävande att själv förfoga över och 
ständigt utveckla ny kunskap inom sådana kunskaps/resursområden. 

− Att det på marknaden utvecklats nya specialiserade och flexibla företag som på effektivt 
sätt kan ta hand om de funktioner som företag vill lägga ut på externa leverantörer. Det 
har successivt skapats en infrastruktur som gör det möjligt att köpa tjänster i en helt 
annan omfattning än tidigare.94 

                                                 
91 Bendor –Samuel Peter, (2000). s.35 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Axelsson, (1998).s.190 
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Anledningarna till varför en organisation lägger ut verksamhet kan troligen 
variera, även om den vanligaste orsaken anges vara ekonomiska orsaker av en 
eller annan art.  
Ytterligare anledning kan vara att företaget önskar ändra på en oflexibel 
organisation med stora fasta kostnader, som existerar oavsett verksamheten 
varierar över tiden. De fasta kostnaderna som belastar företaget brukar kallas 
overheadkostnader.  
 

Outsourcing is also an excellent means of solving a company’s lack of flexibility due to 
large fixed costs. These costs exist, whether business is up or down. Outsourcing can 
allow a company to match its costs to its revenue, which is especially advantageous for 
businesses that are seasonal, cyclical, or experiencing high growth. When combined 
with the redeployment of capital, this ability to turn fixed costs into variable ones allows 
company to match what it spends on services to its revenue streams.95  

 
Detta förhållande att omvandla fasta kostnader till rörliga finns visualiserat i 
följande diagram.  
 
 
 

 
Fig. 4 Genom outsourcing kan resurser friläggas genom att företaget kan fokusera på sin 
kärnkompetens i stället för på fasta kostnader. De fasta kostnaderna sjunker och frigör 
resurser till andra ändamål. Samtidigt ökar de rörliga som i och med att tidigare intern 
produktion ersätts av köpta tjänster. 96 
 
Fördelar 
Fördelarna med outsourcing i den studerade litteraturen återfinns till stor del i 
skälen, till varför företag och organisationer, väljer att lägga ut delar eller hela 
funktioner respektive verksamheter.  

6.11 Nackdelar vid outsourcing  
Kontroll 
En viktig faktor är hur man ska behålla kontrollen vid outsourcing. Kontrollen 
av själva processen, hur leverantören av produkten eller tjänsten gör för att 
leverera det beställda är här inte huvudfrågan. Bendor-Samuel (2000) anser 
följande: ”Control is not lost in an outsourcing relationship; only the means of 
control has changed.97 Det är det levererande företaget som äger processen, det 
                                                 
95 Bendor –Samuel Peter, (2000). s.47 
96 Figur efter Axelsson, (1998). s.219 
97 Bendor –Samuel Peter, (2000). s.28 
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är de, som avgör hur den ska gå till och inte beställaren. Däremot behövs 
kontroll över det som ska levereras, hur varan eller tjänsten ska levereras, 
framförhållning m.m. Här kan bibehållen kontroll vara av betydelse. Att själv 
äga verksamheten betyder inte alltid, att kontrollen av en process och kvaliteten 
blir bättre. Det kan i vissa fall vara så att kvaliteten istället ökar med att en 
utomstående som utför tjänsten. 
 

Det är en vanlig uppfattning att kontrollen av en intern enhet skulle vara större i 
meningen att den köpande enheten lättare skulle få sina önskemål tillgodosedda om den 
ägs (hierarkisk kontroll) av företaget. I praktiken visar det sig emellertid vara tvärtom. 
En extern leverantör är många gånger mer inriktad på att uppfylla kundens önskemål, 
(…).98 

 
I bedömningar om en tjänst ska läggas ut eller inte, är kontrollaspekten en 
viktig del, för att klargöra vem som kontrollerar vad och hur. 
 

Förutsättningarna i det enskilda fallet måste analyseras och beskrivas för att det - 
eventuellt – skall vara möjligt att bedöma kontrollaspekten plus och minus vid köp 
respektive tjänsteproduktion i egen regi.99 

 
Kompetens Mista/Behålla 
Risken att mista en kompetens, som är viktig för företaget eller en kompetens 
som kan vara svår att återta, kan vara en faktor som måste övervägas, när man 
planerar att lägga ut en tjänst eller produktion. Vidare måste det övervägas om 
det ger någon fördel för företaget/organisationen att lägga ut en verksamhet. 
 

(…) source of leverage is expertise. An outsourcing supplier must have to develop 
expertise superior to that of its prospective costumers. Such expertise may be derived 
from many sources. The supplier, for example, may have focused its full attention and 
investment on developing expertise in one area as its core business, while its buyers 
focused on a different area of their core business.100  

 
Det som är en stödverksamhet inom det egna företaget, kan hos en leverantör 
vara kärnverksamhet och i och med det kan dennes fokus läggas på det som var 
ett stöd eller sidoverksamhet hos det beställande företaget. Även om det inte är 
frågan om kärnkompetenser, kan det likväl påverka det som är kärnverksamhet. 
 

Mindre självklart är att också andra verksamheter än kärnverksamheter kan vara 
olämpliga för outsourcing. Om produktionselement sinsemellan är integrerade kan även 
outsourcing av aktiviteter som förefaller marginella få konsekvenser för organisationens 
kärnverksamhet.101 

 
Även delar som inte direkt är kärnverksamhet kan således ändå kan vara av 
betydelse för att kärnverksamheten ska fungera.  
 
Individer eller grupper i den befintliga organisationen besitter ofta kunskaper, 
kontakter m.m. som kan var svåra att sätta värde på. Vid en outsourcing 

                                                 
98 Axelsson, (1998). s.238 
99 Ibid. s.239 
100 Bendor –Samuel Peter, (2000). s.67 
101 Hedvall Maria, Hur kan Försvarsmaktens organisation kostnadseffektiviseras? Några 
erfarenheter. FOI/Försvarsanalys (2004) FOI-R—1353—SE, s.37 
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försvinner de och deras kunskap från organisationen med en förlust av 
kompetens som följd. 
 

(…) kunskaper finns inbäddade i de övriga genom de individer som utgör 
organisationen. Men det kan ändå, särskilt som ett underlag för att bedöma företagets 
kärnkompetenser, vara av vikt att den urskiljs. Det handlar om de individburna 
kompetenserna, d.v.s. de som försvinner från företaget den dag individen slutar. Det 
företag vars kärnkompetens i hög grad baseras på någon eller några enskilda individer, 
kan ha anledning att noggrant överväga detta förhållande.102 

 
Att sprida kompetensen inom företaget är av vikt, men även att behålla delar av 
den kompetens som finns inom området, t.ex. för att behålla förmågan för 
kontroll av det outsourcade och kontakten med den som utför tjänsten. 
 
Beroenden/Återtagande 
När ett företag väl har lagt ut en verksamhet, kan det vara svårt att byta 
leverantör eller ta tillbaka kompetensen/produktionen av olika anledningar. 
 

In outsourcing, where the buyer gives up control of the process, the buyer usually will 
face significantly increased costs if it decides to switch suppliers. In a contracting 
situation, most companies believe they can use their position as a costumer and switch 
suppliers fairly quickly and easily. But to go into outsourcing with that assumption is a 
big mistake!103 

 
Benämningen återgångströtthet nämns hos (Axelsson, 1998). Denna term syftar 
på att det kan vara svårt för ett företag att ta tillbaka det man en gång 
outsourcat. En konsult beskriver det hela enligt följande: 
 

Ibland underskattas svårigheterna att åter insourca något som en gång lagts ut på en 
extern enhet. Det är då ofta fråga om att börja bygga upp en ny förmåga från noll, vilket 
är mycket resurskrävande. Det är också vanligt att kunden gör orättvisa jämförelser 
mellan icke-rationaliserad verksamhet i egen regi (med stora förbättringspotentialer) 
och med en optimalt rationell verksamhet i extern parts regi. Sådana jämförelser leder 
ofta till felaktiga ställningstaganden.104 

 
Problem kan uppstå om man bundit sig vid långa kontrakt, som man av en eller 
annan anledning vill bryta men inte kan. 
 

En lång avtalstid kan innebära mycket begränsad möjlighet att fullt ut ta hänsyn till nya 
möjligheter som till exempel teknisk utveckling eller större konkurrenskraft på 
marknaden. Det är viktigt att samarbetsformer och flexibilitet regleras i avtalet så att 
nya tekniska möjligheter kan utnyttjas.105 

 
Fler lojaliteter kan vara en annan orsak till att beroenden ställer till problem. 
 

The most obvious risk with outsourcing is to become dependent on the vendor, 
assuming that the vendor is opportunistic to some extent.106 

 

                                                 
102 Axelsson, (1998). s.199 
103 Bendor –Samuel Peter, (2000). s.32  
104 Axelsson, (1998). s.239 
105 Statskontoret, Vägen till utkontraktering, Statskontoret, Solna (2000). s.14 
106 Gustavsson Linda, Simone Levy, It takes two to tango: A study in how to secure 
competence within innovative product development when outsourcing the production, KTH, 
Stockholm (2003). s.17.  (Ursprungligen Larsson & Malmqvist, 2002). 
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Riskerna här kan vara att företaget (alltför mycket) anpassar sig efter yttre 
(tillfälliga) omständigheter eller efter andras (tongivande) åsikter för att nå 
vissa mål, eller misstar sig i någon utsträckning av olika skäl. Att tänka framåt, 
samt att teckna sig för långa eller för en leverantör exklusiva kontrakt utan att 
bedöma, vad detta betyder för den framtida verksamheten är en risk som nämns 
i Torstensson & Roslund (2003) examensarbete.107 
 
Mistande av kärnkompetens 
Risken att ett företag outsourcar det som är företagets ”kärnverksamhet”, eller 
delar av det som indirekt påverkar denna är en fara som ett företag som 
planerar outsourcing inte får ta. Men det kan vara svårt att undvika, då 
situationen kan förändras över tiden och andra faktorer kan påverka än rent 
ekonomiska. 
 

The deeper truth lies in the fact that the nature of what is ”core” is dependent on several 
factors, which vary for each organization and which change over time.108 

 
Förlusten av en kärnverksamhet kan betyda förlusten av det som är unikt för 
företaget och det som skiljer det från andra företag, m.a.o. den unika förmåga 
som gör att företaget är vad det är. 
 

The reason why this distinction of what is core is so important is that those processes 
are soul of a company and cannot be for sale at any price. Not understanding this fact 
will court disaster for a company.109 

 
Kärnverksamheten är av betydelse för företaget men även andra faktorer är 
viktiga, ex. kulturella, kontaktnät, förmåga till kommunikation mm. 
 

Det kan mycket väl vara så att de funktioner som inte betraktas som kärnfunktioner 
bemannas av personal som är omistliga ”trivselskapare” och mycket betydelsefulla 
bärare av företagets ”själ”. Att outsourca dessa kan visa sig var fatalt.110 

6.12 Kravställare och mätbarhet  
Med kravställare avses: Det är viktigt att känna verksamheten inom sitt företag 
och förmågan att göra en bedömning, huruvida man ska behålla verksamheten 
inom företaget eller om det ska outsourcas. Tidigare i uppsatsen behandlas 
förhållandet, att företag ofta gör orättvisa jämförelser med slimmade företag 
mot en egen verksamhet som inte är optimerad. Det kan finnas olika sätt att 
lära känna sin organisation och effektivisera den, en av metoderna är s.k. 
”Benchmarking”. Metoden är i första hand avsedd att effektivisera egen 
verksamhet genom jämförelser med andra företag för att lära sig av dem och 
hur de bedriver verksamheter. 
 

Benchmarking är en metod att systematiskt lära av goda förebilder oavsett bransch. 
Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna 
verksamheten.111 

                                                 
107 Vizcaino Clara, Caroline Lindeberg, Creation of a win-win relation when outsourcing the 
maintenance function: An investigation applied within hydropower generators, KTH, 
Stockholm, (2002). s.11  
108 Bendor –Samuel Peter, (2000). s.40 
109 Ibid. 
110 Axelsson, (1998). s.244 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N        18 April 2005 FHS beteckning 19 100:2001 
ChP 03-05  
Örlkn Styrbjörn Brunfelter                 C-uppsats 35(56) 
 
 
Genom att lära känna sin egen organisation ökar förutsättningarna för att 
lyckas med en outsourcing. 
 

(…) om man inte lyckas identifiera de egna problemen och vad lösningen på dessa är, så 
blir det svårt att definiera vad man förväntar sig av en leverantör.112 

 
Inför en eventuell outsourcing är det betydelsefullt att det finns en måttstock 
eller mätbara värden på vad man vill, att den som utför tjänsten ska uppfylla. 
Det är viktigt, att detta görs i ett inledande skede. Detta i syfte att kunna 
precisera, vad man vill få utfört i form av servicegrad, kvalitet, tillgänglighet, 
gränsytor, ekonomi mm. Därmed skapas ett instrument för att följa upp och 
kontrollera det som outsourcas.  
 

Defining the scope of services to be purchased is the first step in establishing fair and 
objective metrics because metrics or service levels tend to cluster around process 
boundaries. At some point, the supplier must come into contact with the rest of the 
buyer’s company or with other vendors; this contact can cause friction and bring 
opportunity for mischief. Another reason to clarify the scope in the beginning is that this 
is the only point when the results of the process can be measured objectively.113 

 
I en av Totalförsvarets forsknings institut (FOI) rapport rörande 
kostnadseffektivitet inom FM nämns, att efter fem år så hade femtio procent av 
företag, som outsourcat sin verksamhet, avbrutit kontrakten beroende på att 
leverantörerna inte förstått vad de förväntats göra, samt att kostnaden varit för 
hög och servicen för dålig. Författaren drar en preliminär slutsats ifrån de 
studier som hon utfört nämligen att: ”allt annat lika-outsourcing lönar sig om 
det outsourcande företaget klart och tydligt beskriver den tjänst de vill 
köpa”.114 

6.13 Överväganden vid outsourcing  
Tillgängliga tjänsteföretag: en viss övertro kan uppstå, då man överväger 
outsourcing som ett alternativ till en tjänst eller produktion, som man själv 
bedriver Förtaget kan hamna i den situationen att det inte finns någon som är 
villig att ta över produktionen.  

 
(…) den traditionella litteraturen (rörande outsourcing) ofta utgår från att det finns ett 
antal tillgängliga leverantörer som är intresserade av att ta om hand om alla tänkbara 
funktioner. För många företag är detta inte fallet.115 

 
Vid en analys bör det således göras en marknadsundersökning, om det finns 
kompetenta företag, som har de kunskaper och tjänster, som man överväger att 
outsourca. 
En företeelse, kunskap eller funktion, som är kärnverksamhet idag, behöver 
vidare inte vara det i morgon eller vice versa. Framförhållning och förmåga att 
                                                                                                                                 
111 Institutet för kvalitetsutveckling, (SIQ). http://www.siq.se/page.asp?id=18 (2005-02-16, kl: 
10.00) 
112 Hedvall Maria, (2004) Hur kan Försvarsmaktens organisation kostnadseffektiviseras? 
Några erfarenheter. s. 41 
113 Bendor –Samuel Peter, (2000). s.125 
114 Hedvall Maria, (2004) Hur kan Försvarsmaktens organisation kostnadseffektiviseras? 
Några erfarenheter. s. 36 
115 Axelsson, (1998). s. 249, (Ursprungligen Minzberg (1992). 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N        18 April 2005 FHS beteckning 19 100:2001 
ChP 03-05  
Örlkn Styrbjörn Brunfelter                 C-uppsats 36(56) 
 
kunna bedöma, vad som krävs i morgon, är således en faktor som måste 
värderas, innan verksamhet läggs ut. 
 

Eftersom kärnkompetens dels är en fråga om de grundläggande funktioner som krävs 
för att fullgöra en uppgift, dels särskilt betonar de aktiviteter/funktioner som är 
särskiljande, är det uppenbart att det som är kärnkompetens varierar mellan skilda 
företag och sammanhang. Det är särskilt viktigt att påpeka att de resurser och kunskaper 
som i ett visst skede ger en särskiljande kompetens inte behöver fungera på samma sätt i 
ett annat skede av företagets och marknadens utveckling.116 

 
Ett exempel på detta kan vara flygplatssäkerheten vid de amerikanska 
flygplatserna runt tiden före och efter den 11.e september 2000. 
 

Conventional outsourcing principles advise executives to outsource ”non-core,” 
governmental jobs and processes so they can focus on more important, “inherently 
governmental” matters. Clearly identifying work by these categories however isn’t so 
easy. The answer depends on an organization’s strategy, and it can change quickly. In 
the United States prior to September 11, for example, airport security was non-core, 
non-governmental activity. A few months later, US airport security workers have been 
federalized. At one time, outsourcing airports, prisons, and wastewater treatment was 
unthinkable. Now these transactions are common.117 

 
Vad som är kärnkompetens idag kan förändras, bokstavligen över en natt och 
det som inte var det idag, kan vara det dagen efter. En fördjupad analys över 
förändringsfaktorer över tiden är nödvändigt då en eventuell outsourcing 
planeras. 

6.14 Exempel på outsourcing 
Två exempel på outsourcing kommer att presenteras. Båda representerar två 
delar av den verksamhet som innefattar begreppet logistik och är exempel på 
civil outsourcing inom liknande verksamhetsområden, som FM har att verka 
inom. Det första, rör en försörjningskedja med sortering, lagring och 
distribution till varuhuskedjan Lindex genom Schenker, det andra rör tekniskt 
underhåll av generatoraggregat till vattenkraftverk. De båda exemplen har valts 
därför att de representerar verksamheter, som kan vara av intresse för 
försvarsmakten och den verksamhet som den bedriver, nämligen tekniskt 
underhåll av materiel och försörjning till förband. Exemplet med 
generatorunderhållet baserar sig på ett examensarbete från KTH industriell 
ekonomi och Schenker/Lindex från föreläsningar av personal från Schenker 
och studiebesök på deras logistikcenter vid Bäckebol strax i Göteborg den 4.e 
mars 2005. Materialet därifrån skall ses utifrån att det är ett företagsmaterial 
som vill betona det goda i den lösningen och inte som en kritisk granskning av 
verksamheten som ex. med generatorunderhållet är. 
 
Schenker/Lindex 

Schenker, som är ett dotterbolag till Stinnes, erbjuder, land-, flyg- och sjötransporter 
samt globala logistik- och supply-chain management lösningar. I Sverige har bolaget: 
tio miljarder kronor i omsättning, 4200 anställda, 4200 lastbärare. 7000 anställda i 400 

                                                 
116 Axelsson, (1998). s.207 
117 Accenture, Outsourcing in government: The path to transformation. s.14 
http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it=enweb&xd=industries\government\gove_thought.xml 
(2005-02-15, kl: 14.12). 
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samverkande åkerier, 42000 avtalskunder, Drygt 18 miljoner gods- och paketsändningar 
hanteras per år, vilket motsvarar vikten 16 miljoner ton.118 

 
För Lindex har Schenker åtagit sig ett tredjeparts logistikåtagande, som innebär 
att de svarar för försörjningskedjan från tillverkare via eget lager med sortering 
till distribution åt butikerna i Lindex kedja. 
 

First agreement was settled in 1995 on a five years basis. Included Sea & Air, inbound 
transports, split-point and distribution. A revised partnership agreement was signed in 
1998 with clear intentions of cooperation and with a more dynamic price model. When 
investing in a sorting machine a separate agreement for this part was signed in the 
beginning of 1999.119 

 
 Avtalet innebär att Schenker svarar för transport från tillverkare, sortering och 
distribution till Lindex butiker, enligt nedanstående figur120: 

 
Fig. 5 Efter Schenker Consulting. Försörjningskedja, från producent till butik, med transport, 
sortering, lagring, distribution, samt med återkoppling till lagerfunktion vid beställning av bas 
respektive mode varor. 
 
Modellen bygger enkelt uttryckt på en indelning av varorna i två klasser, 
basvaror och modevaror. Basvarorna finns ständigt i lager.  
 

Plocklager byggs så att 100 % av basvarorna finns på lager och kan avropas på 
stycknivå löpande efter försäljning. Plocklagret innehåller också 30 % av modeflödet 
som avropas efter försäljning, (då försäljningen bl.a. varierar geografiskt).121 

 
70 % av modeflödet levereras till butik, men då försäljningen varierar 
geografiskt behålls resterande 30 % i plocklagret. Efter plocklager (splitpoint), 
distribueras varorna ut till respektive butik av Schenkers transportorganisation. 
Ekonomiskt bygger avtalet på en fast kostnad som berör lokaler, investeringar 
och maskiner. I övrigt är priset rörligt och debiteras styckevis, vilket även 
gäller övriga kostnader som viss administration. Systemet bygger till stor del 
på modern informationsteknik, som följer varuflödet och styrs tillstor del av 
butikernas behov. Avtalet bygger på en regelbunden kontakt och öppenhet 
mellan Schenker och Lindex, där målen med verksamheten bestäms och ev. 
problem rättas ut. 
 
                                                 
118 Karlsson Christer, föredrag, av Schenker Consulting i Bäckebol Göteborg den 4.e mars 
2005. 
119 Svensson Lillemor, föredrag, av Schenker Consulting i Bäckebol Göteborg den 4.e mars 
2005. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
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Tätt samarbete med Lindex logistikavdelning dagligen, produktionsmöten på 
distributionscentral varje vecka, utvecklingsmöten var sjätte vecka och strategimöten 
fyra gånger om året122 

 
Generatorunderhåll  
Exemplet baserar sig på ett avtal mellan Vattenfall och Alstom Power (tidigare 
ABB Generators) rörande underhåll på generatoraggregat till vattenkraftverk. 
 

In 1992 Vattenfall AB and their supplier Alstom Power established a new service 
agreement unprecedented for the next ten years where the supplier are to perform the 
whole maintenance (corrective and preventive) of the new generator, G16. The most 
important characteristic of the new contract was the economical incentive based on the 
generators availability. The principal goals of the contract were to secure high 
availability, to decrease the maintenance and operative costs, (…)123 

 
Avtalet som skrevs var baserat på att Vattenfall skulle få så stor tillgänglighet 
på kraftverket som möjligt, vilket kan likna ett kontrakt som ev. FM skulle 
kunna teckna med en leverantör vid underhåll av materiel. Andra 
kontraktsformer kan vara ex. periodiserade. De flesta generatorer i 
vattenkraftverk har en trolig livslängd på 50-60 år, men den ekonomiska 
livslängden har inte exakt undersökts. Med kontraktstexten beskrivs syftet i 
avtalet mellan de båda parterna. 
 

− Keep the generator G16 in Hojum in good shape and secure a long life, high
 availability and low operative expenses and costs of maintenance.  

− Maintain and develop qualified knowledge about the construction, tthe operating and 
 he maintenance of the generator. 

− Offer technical guidance on the generator. 
− Exchange information about investigations, tests and analyses within the buyer’s and 

 the supplier’s sphere of activities.124  
 
I utvärderingen beskrivs det största problemet utgöra - förutom missnöje med 
det ekonomiska utfallet och ett datoriserat underhållsanalysverktyg, som inte 
båda parterna ansåg som bästa möjliga - bristen på erfarenhetsutbyte mellan 
parterna och klarläggande av syftet med kontraktet. 
 

The knowledge exchange is the biggest failure concerning the owner (Vattenfall). The 
supplier (Alstom) gained knowledge in exchange for the owners. The service agreement 
has not been successful seen from a knowledge exchange perspective. Another very 
important aspect is the reason for the contract. Yes, both parties had their intensions 
fairly clear, but what were their strategies behind? It feels like the contract does not 
have a clear purpose! 125 

 
Problemet med informationsutbyte: Trots att båda företagen ansåg, att de hade 
en bra kommunikation sinsemellan, var de inte villiga att presentera kostnader 
för sina respektive åtaganden, eller hade bristande förtroende för varandra. 
                                                 
122 Ibid. 
123 Vizcaino Clara, Caroline Lindeberg, Creation of a win-win relation when outsourcing the 
maintenance function: An investigation applied within hydropower generators, KTH, 
Stockholm, (2002). Summary  
124 Vizcaino Clara, Caroline Lindeberg, Creation of a win-win relation when outsourcing the 
maintenance function: An investigation applied within hydropower generators, KTH, 
Stockholm, (2002). s. 19 
125 Ibid. s.43  
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Ömsesidigt förtroende beskriver författaren som en förutsättning för en win-
win relation. Problemet tycks ha förvärrats av att nyckelpersoner försvann ur 
organisationen i kombination med ett flertal omorganisationer under tio 
årsperioden.126 I rekommendationerna för framtida kontrakt skriver författarna. 
 

Strategic analysis. The process should always start with a deep strategic analysis where 
the company, here Vattenfall in this case, identifies their core competences and focus on 
them. (…) 127 

 
Behovet av att strategiskt (företagsstrategi) analysera företagets kärnkompetens 
är av vikt, men även av vad som påverkar dess produktion och behovet av 
underhåll för materielen. 

 
According to their core competence, to produce energy, they need a continuous 
production function. Therefore they need to learn more about the life and ageing of their 
units, when to make refurbishments, replacements etc.128  

 
Behovet av att alla förstår innebörden av kontraktet, samt att det bör vara en 
begränsad mängd personer och nivåer involverade i upphandlingen av avtalet i 
syfte att förenkla hanteringen och upprätthållandet av detsamma belyses även i 
rekommendationerna för framtida kontrakt. 
 

Another example caused by the problem of not clearly defining their core competences 
before the performance of the contract was the wide of people involved. The 
information to be obtained need to be adapted by people who are to analyse the 
information in order to meet the core competences. Why the reasons behind the written 
down intention was not understood clearly, the structure of the wide was never taken 
into consideration. Therefore, there were several knowledge exchange levels, which 
only complicated the exchange of information.129 

 
Avslutningsvis ges en rekommendation för att komma tillrätta med de problem, 
som kan uppstå vid omorganisationer och som kan gälla i kontakterna mellan 
företagen. Uppföljning och kunskaps-information om förhållanden kring 
verksamheten, avtalet och andra förhållanden bör systematiskt sparas för att 
undvika kompetenstapp, då personal av en eller annan anledning lämnar 
företaget.130 

                                                 
126 Ibid. s.42, samt 45 
127 Ibid. s.45 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. s.46 
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7. Analys 
Det går att utläsa, att det finns en tydlig vilja från huvudmannen, att FM ska 
finna/pröva andra sätt att utföra logistiken på, än idag, där FM till stor del 
sköter logistiken i egen regi. Ett sätt att åstadkomma detta, är att den industri 
som idag är leverantör till FM, och andra lämpliga delar av det civila 
näringslivet, utför valda delar av den logistik, som idag sköts av FM. 
 
Idag är troligen vissa delar av försvarsindustrin anpassade för nytillverkning 
och i viss utsträckning för moderniseringar, men i mindre grad för underhåll av 
befintliga tekniska system. Detta kommer troligen att kräva en omställning av 
industrin för att möta de krav och bygga upp den infrastruktur, kompetens mm. 
som behövs för att industrin ska kunna ta ansvar för en större del av underhållet 
på av dem levererad materiel än idag. Dessa förhållanden bör belysas för att 
FM på sikt ska uppnå fördel med att lägga ut verksamheter. För övriga företag, 
som i dagsläget inte direkt är leverantörer till FM, kommer det även för deras 
del troligen att krävas en systemintegration, både tekniskt och organisatoriskt 
för att lära känna FM system. System som både FM och företagen kan nyttja, 
så att ex. informationsutbytet mellan parterna kan fungera smärtfritt. Dessa 
problem är troligen av övergångskaraktär, men om de inte beaktas kan en ev. 
övergång riskera att bli både smärtsam och resurskrävande. 
 
Faktorer som beskrivs, tar sikte på mätbarhet, tillgängliga/lämpliga företag, 
respektive kravställare. Kan ex. vara huruvida civila företag kan åta sig att 
verka i konfliktområden. Det varierar med stor sannolikhet från fall till fall, och 
det bör de tilltänkta företagen kunna svara på. Detta förutsätter, att FM 
kravställer och presenterar, om de önskar företagens deltagande i direkta 
konfliktområden. 
 
Litteraturen rörande outsourcing bygger till stor del på att delar, som inte är 
kärnverksamheter, kan läggas ut på en utomstående leverantör. Vissa författare 
menar, att allt som inte är ren kärnverksamhet kan läggas ut, medan andra 
hävdar, att det finns verksamheter, som inte är ren kärnverksamhet, men som är 
av sådan betydelse för företaget, att de ändå bör stanna inom detta.  
 
Att veta vad som är ett företags kärnverksamhet, respektive verksamheter, som 
är av betydelse för dess särart och funktionsduglighet, är nödvändigt för 
företaget att känna till inför en eventuell outsourcing. Vad som är FM 
kärnverksamhet är svårt att återfinna någon tydlig definition på. En förmåga 
som ”väpnad strid” kan appliceras som en del av begreppet, men att använda 
detta som den enda faktor för kärnverksamhetsbegreppet, är allt för förenklat.  
 
Därför behövs en djupare analys av vad som är FM kärnverksamhet, respektive 
verksamheter som påverkar denna. Utan att göra en sådan analys, är det förenat 
med en risk att påbörja större outsourcingprojekt, därför att man i värsta fall 
kan mista kompetenser och kunskaper, som på sikt kan visa sig vara 
nödvändiga. 
Vikten av att känna till sin egen kärnverksamhet är av särskild betydelse, likaså 
att bestämma, vad som är kärnverksamheten nu, samt i framtiden, då detta kan 
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förändras över tiden. Ett sätt att genomföra detta, kan vara att utifrån ställda 
uppgifter och krav på förmågor, skaffa sig en fördjupad uppfattning om vad 
som är FM kärnverksamhet. Syftet med detta är att, FM ska ha förutsättningar 
att bedriva sin kärnverksamhet och de funktioner, som detta troligen kräver, ex. 
utbildning och förmåga till att förse förband med logistik. Detta gäller inom 
FM hela verksamhetsområde. 
 
Begreppet outsourcing som sådant, likställs i Nationalencyklopedin med 
begreppet utkontraktering. Det finns dock en skillnad, som bör belysas. Denna 
är som tidigare framgått, att vid en utkontraktering behåller beställaren 
kontrollen över det som utkontrakterats, vid en outsourcing överlämnas 
däremot denna kontroll helt och hållet till den som ska utföra tjänsten. 
Utföraren bestämmer, hur och på vilket sätt tjänsten ska göras på bästa sätt, 
medan beställaren endast preciserar vad denne önskar. En funktion, som 
outsourcats är svår att ta tillbaka, medan det vid en utkontraktering är enklare. 
För att exemplifiera, ett exempel på utkontraktering kan vara fartygsunderhållet 
vid de gamla örlogsvarven som FM ägde. (Bl.a. nuvarande Kockums i 
Karlskrona).  
 

 (…) Dåvarande Karlskronavarvet blev aktiebolag och kom att ägas av Statsföretag, 
medan verkstäderna i Stockholm och Göteborg blev kvar i FM som förbandsbundna 
verkstäder.131 

 
Förändringen skedde i slutet av i slutet av 60-talet, och skilsmässan gjordes 
med motiv, som ”bristande kvalitet och höga kostnader”.132 Planering och 
beredning av underhållsåtgärder görs idag av Basbataljonens tekniska 
förvaltning, som i sin tur lägger ut beställningar på Kockums. Det kan vara ett 
ex. på en outsourcing av varvsverksamheten och en utkontraktering av 
fartygsunderhållet. M.a.o. bedrivs fartygsunderhållet som en utkontraktering 
till varvet. Med en utkontraktering förenklas möjligheten att byta leverantör, 
jämfört med om hela underhållsprocessen outsourcas, som tidigare nämnts. Ett 
liknande förfarande, där en outsourcing ingår som en del, kan vara möjligt att 
pröva inom andra delar av logistiken.  
 
Tredjepartslogistik kan både vara en utkontraktering av ett flöde, eller en 
outsourcing av detsamma. Begreppet innebär att det är någon annan som 
säkerställer flödet. Det vanligaste, som i fallet Lindex, att det är en fråga om ett 
outsourcing förfarande. 
 
De möjligheter, som outsourcing kan ge i form av minskande fasta kostnader 
som omvandlas till rörliga kostnader, då tjänster köps istället, kan ge positiva 
ekonomiska effekter för företaget, t.ex. i form av minskade kostnader för 
lokaler, personal, distributionsnät, mm. Men det är även förenat med vissa 
problem, som ex. beroenden, kompetensförlust, och kostnader för att eventuellt 
återta funktioner, som lagts ut och behöver återtas. 

                                                 
131 Försvarsmakten, , Slutrapport Utredning av marinens underhållstjänst, stödverksamhet mm 
(UMUS) HKV, Stockholm (2003-09-23) s.24. 
132 Ibid. s.23 
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Sådana förhållanden kan vara av vikt att beakta för företaget genom att det ev. 
planläggs för ett återtagande av kompetens, respektive att man bibehåller viss 
del av den egna kompetensen, så att man undviker att starta från noll vid ett 
sådant tillfälle. För FM del kan insatser utanför riket medföra problem, som 
inte bör underskattas.  Exempelvis kan ett företag, som erhållit försvarsuppdrag 
prioritera en större eller för dem viktigare kund, än en kund, som för dem ter 
sig mindre viktig. 
 
Förlust av kompetens är en viktig faktor vid att analysera, om en verksamhet 
ska outsourcas eller inte. En viss kompetens måste även finas kvar för att ha 
möjligheter att följa upp och värdera det utförda arbetet och för vidare 
beställningar. 
 
En anledning till att företag avbryter outsourcing-kontrakt, är att det har funnits 
en otydlighet i vad som ska utföras. Service och kvalitetskrav etc. är nog så 
viktigt för FM att tydligt definiera. 
  
En viktig fråga att belysa för FM, är om ett civilt företag riskerar att verka i ett 
direkt konfliktområde. För att undgå detta är en tänkbar lösning att leverera till 
en Port of debarkation (POD), där leveranserna därefter tas över av militära 
logistikresurser. Tekniskt underhåll, som baseras vid National support element 
(NSE), kan normalt sett baseras utanför det egentliga stridsområdet. Men 
ändock kan det ovan nämnda innebära en förhöjd risk. Liknande krav bör 
ställas mot de företag, som ska verka i Sverige, även om risken för konflikt här 
i dagsläget bedöms som liten. 
 
Betydelsen av tydliga avtal med mätbara krav på kvalitet, leveranser, 
kommunikation, kontaktytor, och hur lösning av tvister ska ske mellan 
parterna, är betydelsefullt. Detta ställer krav på den beställande, att denne i 
grunden känner sin organisation och kan precisera vad för tjänst man vill ha. 
 
Inför en eventuell outsourcing av en verksamhet är en grundlig analys av stor 
betydelse. Den ska sträcka sig lång tid framåt och analysera, inte bara det egna 
organisationen, utan även de eventuellt tilltänkta samarbetsparterna, som ska ta 
över den verksamhet, som tidigare skötts inom organisationens ram. Det gäller 
också att finna någon, som verkligen behärskar den verksamhet, som är tänkt 
att läggas ut. Förhållandena kan också förändras över tiden. Det som idag inte 
är kärnverksamhet, kan vara det i morgon, eller vice versa. Därför behöver 
analysen inte bara täcka det, som har varit, utan även det som kan tänkas 
komma. 
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8. Slutsatser 

8. 1 Fråga ett 
Vilka möjligheter och problem är förknippade med outsourcing inom FM?  
FM ska fungera och bedriva verksamheter i såväl fred som i konflikter och i 
krig. Det innebär två skilda miljöfaktorer som FM har att ta hänsyn till i sin 
verksamhet. Under fredsförhållanden kan FM precis som regeringen skriver i 
propositionen till FB-04, ”verka strikt affärsmässigt inom ramen för gällande 
bestämmelser”. Även under fred i Sverige kan FM komma att sättas in i 
konflikter på stort geografiskt avstånd från Sverige, varför hänsyn måste tas till 
detta vid en eventuell outsourcing av logistikfunktioner. Den rent fredsmässiga 
logistiken i Sverige kan troligen outsourcas i större utsträckning än vad som är 
fallet idag, därmed kan fasta kostnader minska. Det kan röra verksamheter som 
ex. teknisk utbildning/underhåll, lager och distributionssystem, tekniska 
underhållsfaciliteter som verkstäder respektive utbildningsfaciliteter som 
skolor. 
 
Det kan förutom ekonomiska vinster troligen i vissa avseenden, även ge 
kvalitetshöjningar i form av en ökad kompetens och kvalitet för FM genom 
företag som utför tjänsterna. Det tjänsteuträttande företagets kärnverksamhet 
kan befinna sig inom det område som outsourcingen omfattar, medan 
motsvarande verksamhet inom FM inte var det. Det kan röra tjänster, där det 
tekniska inslaget är stort och verkar i en föränderlig värld, eller utbildningar, 
där forskning bedrivs, och motsvarande inte finns eller kan upprätthållas inom 
FM. 
  
När det gäller logistik vid insatser i eller under en konflikt blir situationen dock 
något annorlunda. Civil logistik som exempelvis, tredjepartslogistik som 
Schenker m.fl. har, bygger till stor del på att det finns en fungerande ostörd 
infrastruktur. Den kan då till stor del baseras på vetenskaplighet och 
matematiska modeller. När det däremot gäller en störd miljö som ett 
konfliktområde kommer en mängd faktorer (mänskliga faktorn, komplexitet, 
osäkerheter, friktioner, samt tidsaspekten) att påverka, som inte är 
kvantifierbara. 
Då träder flexibilitet och framsynthet in i bilden och med det konsten inom 
såväl krigföringen som inom logistikens område. Möjligheten att bedriva 
framskjutet underhåll i en konfliktzon har därför sina begränsningar. Det kan 
fungera vid en fredsbevarande operation, men är svårare att genomföra vid en 
fredsframtvingande operation, där minst en av parterna i konflikten inte 
samtycker till operationen. 
 
I inledningen nämns, att man genom outsourcing kan få tillgång till kompetens, 
som kan vara svår att själv upprätthålla, eller att det kan bli kostsamt, att 
vidmakthålla kompetens. Risken med detta är dock, att faran finns, att 
kompetens försvinner eller tappas. Detta kan vara av avgörande betydelse vid 
konfliktsituationer då, ”civil logistik” av en eller annan anledning inte går att 
nyttja fullt ut (ex. folkrättsliga, ekonomiska) och militär logistik skött av 
militära enheter är det enda realiserbara. 
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Sammanfattningsvis kan sägas, att i den rent fredstida verksamheten finns 
möjligheten till att verka på rent marknadsmässiga grunder där outsourcing 
troligen kan nyttjas mer än vad som är fallet idag, och därmed fördelar som 
finns med ett sådant förfarande. Där FM självt önskar behålla kontroll och 
kompetens, kan dock en utkontraktering vara mer lämplig. Problemen, som 
finns med outsourcing är främst sådana, som uppstår vid en konfliktsituation 
med de speciella förhållanden, som då kan komma att råda. 

8.2 Fråga två 
Bör vissa delar av logistiken med nödvändighet skötas av FM, och i så fall 
vilka delar av denna och varför? 
Nej, inom stora delar av den fredstida verksamheten finns det möjligheter att 
applicera civila leverantörer av logistik, som eventuellt kan ge högre 
effektivitet, mer kostnadseffektiva lösningar, respektive frigörande av bundet 
kapital mm. Det bör dock kunna försvaras ur säkerhetsmässiga och 
ekonomiska aspekter. En förutsättning är vidare, att det finns aktörer, som kan 
och är beredda att utföra det som ska outsourcas med rätt kvalitet. Genom 
dessa metoder kan FM koncentrera sig på kärnverksamheten som insatser, 
förmågeskapande produktion, underrättelser, beredskap mm. Vid insatser kan 
troligen det bakre underhållet (NATO Line 4-5) vara av civil karaktär, både 
vad avser insatser utanför riket och vid en eventuell kris inom landet. Vid en 
ev. FN ledd fredsbevarande insats, finns sannolikheten att logistiken kommer 
att skötas av kontrakterade företag eller leverantörer. 
 
Ja, i ett stridsområde kommer det med stor sannolikhet även i framtiden krävas 
att logistiken styrs, dirigeras, bevakas, skyddas och kontrolleras av och med 
militära enheter. En logistisk plan måste kunna svara snabbt på förändringar i 
en operationsplan och utgöra en integrerad del av det stridande förbandet med 
klara lydnadsförhållanden under svåra (ibland de svåraste som mänsklig 
verksamhet kan agera i) förhållanden, då liv står på spel. Förmågan att kunna 
svara på snabba förändringar (flexibilitet) är av avgörande betydelse för att 
skapa förutsättningar för en befälhavare att behålla initiativ och tempo i en 
manöver. För att åstadkomma detta, krävs insikt och delaktighet i planering 
och genomförandet av verksamheten. 
 
Vid sådana tillfällen kan det innebära påtagliga svårigheter att överföra rent 
civil logistik in på krigsskådeplatsen. Även andra aspekter, som motsäger rent 
civil logistisk praxis kan exemplifieras med att lagerhålla vissa förnödenheter, 
reservdelar etc. som av ekonomiska skäl anses vara överflödiga, men som av 
militära skäl kan vara nödvändiga att ha i någon form av depå/lager. För 
logistiken inom ett stridområde, den främre nivån (NATO Line 1-3) kommer 
även fortsättningsvis logistiken i stort sett att behöva skötas av militära enheter, 
beroende dels av vad som sagts ovan, men till viss del också av legala skäl. Vid 
en insats under FN mandat som leds av organisationen, kan logistiken komma 
att skötas av FN, men vid en fredsframtvingande insats är det troligt, att 
militära enheter kommer att stå för detta. 
 
En risk, som uppstår om man lägger ut stora delar av logistiken förefinns, om 
det uppstår en försämrad omvärldssituation i Sveriges närområde. Om det går 
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så långt att det kommer till en konfliktsituation på territoriet, kan viktig 
kompetens ha gått förlorad, och det kan vara svårt att bygga upp denna på nytt 
inom rimlig tid och till rimliga kostnader. 

8.3 Fråga tre 
Vilka är de mest kritiska faktorerna, som beslutsfattare bör ta hänsyn till vid en 
ev. outsourcing och varför? 
Kärnverksamhet och kompetens. Inför ett outsourcingförfarande är det viktigt 
att bedöma både vad som kan påverka och vad som är kärnverksamheten för 
företaget. Utan att känna till sin egen organisation eller hur den påverkas, finns 
alltid risken att en funktion outsourcas, som kan få till följd att ett eventuellt 
återtagande blir både resurskrävande och tidskrävande. I beslutsprocessen bör 
en djupare analys göras inom vilka kompetensområden, som FM bedömer det 
nödvändigt att bevara kompetens, inte bara av ekonomiska skäl, utan därför att 
FM har att verka i en konfliktmiljö med alla de faktorer, som då påverkar 
logistiken såväl som stridens förande. 
 
Beroenden. Långa eller exklusiva kontrakt med ensamrätt till en viss 
verksamhet kan medföra, att företag som outsourcar, riskerar att hamna i en 
beroendeställning gentemot leverantören. Samtidigt finns risken, att den som 
outsourcat löper faran att gå miste om nya arbetssätt, då leverantören kan s.a.s. 
sitta nöjd, eftersom denne vet, att kontraktet löper över lång tid. Rimliga 
kontraktstider med förnyade upphandlingar, där så är möjligt, kan vara ett sätt 
att undvika detta problem, då det sätter press på det levererande företaget att 
prestera det bästa för att behålla den goda kunden. 
 
Kravställare. Liksom vid bedömning av sin kärnkompetens, består en viktig 
aspekt i att känna sitt företag så att man verkligen vet vad det behöver. 
Beställarkompetens är en nödvändighet att ha inom det outsourcande företaget. 
Då verksamheter lagts ut på annan leverantör än den egna, finns risken att det 
är svårt att rekrytera kompetens, då kompetensen inte längre bevaras inom 
företaget. Av den anledningen bör en viss kompetens behållas och 
upprätthållas över tiden. 
 
Mätbarhet. Vilka krav ställer man på det levererande företaget, vilken kvalitet 
ska det vara på de utförda tjänsterna, vilken tidshållning, ev. sanktioner om det 
inte infrias. vid ett förfarande då en verksamhet läggs ut så måste det finnas 
mätbara värden på de tjänster eller varor, som man vill ha levererade. Om det 
inte sker, är risken stor att det uppstår konflikter, som kan leda till att parterna 
bryter avtalet, något som kan komma att bli resurskrävande och därmed 
dyrbart. 
 
Säkerhet. För FM är säkerhet av största betydelse, då den verksamhet som 
bedrivs är farlig, rentav dödlig i vissa sammanhang. Betydelsen av säkra 
leveranser, i tid, på rätt plats och under rätt förhållanden, är viktiga parametrar 
som måste belysas, likaså hur detta säkerställs. Om detta inte fungerar kan i 
värsta fall liv stå på spel. Säkerheten kan även gälla tekniska system och 
plattformar som ex. sjö/flyg/vapen –plattformar, dess säkerhet och deras 
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funktionsduglighet. Utan att säkerhetsaspekterna bedöms och presenteras, 
uppstår ökande faror för skador och liv.  
 
Tid. Förseningar kostar företag stora ekonomiska summor, väpnade styrkor i 
värsta fall liv. Därför bör förseningar kosta för det levererande företaget, så att 
den beställande har instrument, som gör att det levererande företaget får göra 
sitt yttersta för att nå det uppsatta tidsmålet, så snart de uppfattar, att en 
försening kan vara i antågande. 

8.4 Sammanfattande slutsatser 
För FM kommer utkontraktering, samt outsourcing av verksamheter och 
tjänster att ske till i princip civila företag, som tar över delar, eller utför 
tjänster, som FM tidigare bedrivit i egen regi. Syftet med en outsourcing är att 
för att uppnå ekonomiska fördelar, men även andra skäl kan förkomma såsom 
effektivisering av verksamheter, höjning av kvalitet, mm.  
Svårigheter kan däremot uppstå vid en konflikt, såväl inom Sveriges 
territorium som utanför. Vid ett försämrat omvärldsläge eller ytterst en konflikt 
i Sverige, kan logistik som blivit outsourcad, vara svår att återta 
kompetensmässigt. Detta därför att risken finns att de företag, som verkar inom 
området, inte kan eller önskar att verka i ett konfliktområde eller har 
ägarförhållanden, som omöjliggör att de kan verka, (ex. utländskt ägande), eller  
som står i konflikt med de intressen som Sverige och därmed FM har. 
 
Att civila företag sköter sysslor, som tidigare varit militära, kan vara förenat 
med problem, så snart det handlar om att verka i en stridmiljö. Stridmiljön 
präglas av stora osäkerheter, mänskliga tillkortakommanden, friktioner och 
krav på att snabbt kunna förändra inriktning i både tid och rum, i syfte att skapa 
förutsättningar för befälhavaren att lyckas med sitt uppdrag. 
 
Inom den fredstida verksamheten i Sverige och till viss del även vid insatser av 
fredsbevarande karaktär, finns det möjligheter att lägga ut verksamheter. Men 
vid högre konfliktnivåer, som ex. fredsframtvingande, är det mindre lämpligt 
att nyttja civila företag eller rent av omöjligt. I delar av den främre nivån bör 
logistiken därför även i fortsättningen skötas av främst militära enheter. Detta 
beroende på att de har kunskaper som erfordras, samt rätt att skydda sig själva, 
samt är organiserade för att kunna klara förluster såväl materiellt som 
personellt. Därutöver kan krävas att de lyder under militär chef.  
Det ställer stora krav på den fredstida organisationen, att inom begreppet 
kärnverksamhet behålla kompetenser, kunskaper och resurser, som krävs för att 
kunna bibehålla FM kärnkompetens.  
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9. Hypotesprövning 
Outsourcing är svårare att nyttja fullt ut och ställer andra krav inom FM 
verksamhetsområde än vad som är brukligt i andra fall.  
Den främsta orsaken till att företag outsourcar, är att söka minska 
produktionskostnader, men även skäl som att koncentrera sig på företagets 
kärnverksamhet, att öka kvalitet/effektivitet. Motivet kan också vara, att skaffa 
sig kompetenser, som företaget inte självt har, därför att verksamheten är 
komplex och det krävs stor kraft för att följa med i utvecklingen. Tanken är att 
ett annat företag, som kan dessa funktioner bättre, kan ersätta ansträngningar 
inom det egna företaget. 
 
För FM är flera delar av de aspekter, som eftersträvas vid en civil outsourcing 
eller utkontraktering önskvärda, då de också till viss del kan vara likartade med 
vad som krävs vid en militär insats. Kan då detta implementeras inom det 
verksamhetsområde där FM verkar inom vid insatser eller skarpa operationer? 
Till viss del kan FM dra nytta av företag som specialiserat sig inom vissa 
specialområden. I takt med att fler och fler företag väljer att lägga ut tjänster 
som inte är kärnverksamhet, ökar troligen även tillgången till sådana företag 
och med dem antalet tjänster som FM kan nyttja. Transport, lagerhantering och 
distribution är några exempel som ofta benämns tredjepartslogistik. Ytterligare 
exempel, kan vara underhåll av tekniska system som ex. fordon av alla de slag, 
komplicerade vapensystem mm. 
 
Med en minskad marknad för försäljning av vapensystem och materiel till FM, 
kommer troligen försvarsindustrin att söka andra vägar för sin överkapacitet, 
och en av dessa kan då vara att vidmakthålla systemen åt försvarsmakter i flera 
länder. Detta går att nyttja till stor del, då det rör sig inom det som inom 
logistiken benämns den bakre nivån, (NATO, Line 4-5), då denna nivå till 
största delen befinner sig i områden som inte är berörda av direkta stridigheter. 
I den främre nivån (NATO, Line 3-1), där direkta stridhandlingar, sabotage, 
eller terrorangrepp kan tas för troliga, ser det däremot även fortsättningsvis ut 
som om logistiken bör utföras av militära förband. Då det kommer till miljöer, 
som berörs av hot om eller stridshandlingar är det således andra aspekter som 
blir gällande än vad som gäller de civila vid en outsourcing. 
Aspekter som rent ekonomiska kommer inte enbart att kunna värderas i 
monetära enheter, utan en högre kostnad kan vara nödvändig för att säkerställa 
att leveranser kommer fram. En alltför rationaliserad försörjningskedja kan i 
värst fall äventyra hela operationen. 
Flexibilitet: Att kunna anpassa sig till snabbt förändrade förhållanden efter 
rådande eller kommande situation, ställer krav, som det med stor sannolikhet 
kommer att vara mycket kostsamt att upphandla, i fråga om tjänster, då civil 
logistik ofta bygger på effektivisering, genom reducering av personal, enheter, 
samt mellanled, för att hålla nere priserna på de utförda tjänsterna. 
Mänskliga brister/förluster förkommer förvisso inom den civila delen av 
logistiken, verkstäder mm., men de mänskliga bristerna får inte så allvarliga 
konsekvenser, som de kan få inom det militära. Brister som det tränas inför 
inom det militära, syftar till att kunna hantera dessa och erhålla erfarenheter, 
som kan bemästra sådana svårigheter. Förluster är en sällsynthet inom det 
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civila, materiella förluster täcks av försäkringar. Mänskliga förluster är 
tragiska, även inom det militära, men där förkommer de som en kalkylerad risk 
och måste tas med i beräkningen inför stridigheter. 
I en konflikt är friktioner något som mest kan liknas vid ett normalförhållande. 
En plan kan hålla till dess att första stridsaktiviteten anträdes, och därför bör 
reserver, alternativ, redundans finnas för att kompensera för det oförutsedda. 
Det krävs också kunskap och kompetens för att minska effekterna av det 
oförutsedda. 
Logistiken i delar av den främre nivån kräver vidare någon form av skydd för 
att kunna verka. Skyddet kan förekomma i form av passivt skydd, som 
befästningar, skyddade fordon etc. men även aktivt genom nyttjande av våld. 
Den rätten innehar enbart militär personal. Militär personal kan användas till 
att skydda ev. civil logistik personal, men det riskerar bli mer resurskrävande, 
än om den egna personalen utnyttjas för det den är utbildad för särskilt med 
sikte på att hantera kritiska situationer. Med det följer att sannolikheten för att 
lyckas med huvudsyftet att stödja de stridande enheterna ökar. 
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Nedanstående tabell illustrerar några av de skillnader, som finns mellan civil 
logistik, som outsourcats och militära aspekter. 
 

Faktor Civil aspekt Militär aspekt 
Ekonomiska Ge största möjliga avkastning, tjänsten 

utförd till så låg kostnad som möjligt med 
innehållande avtalad ”kvalitet”. 

Låg kostnad innehållande ställda krav. Ekonomi 
måste mätas i andra termer än monetära, ytterst liv. 

Personal Minsta möjliga för att utföra tjänsten. Tillräckligt antal för att utföra tjänsten samt 
redundans. 

Flexibilitet/ 
alternativ 

Få alternativ, organisation för att uppnå det 
är olönsam. 

Krav, syftande till att skapa förutsättningar och 
förmåga till anpassning efter rådande situation. 

Effektivitet Mäts primärt i avkastning och korta 
ledtider.. 

Utöver låg kostnad och korta ledtider, krävs för 
framgång, förmåga till försörjning av förband i 
svåra situationer och förhållanden, samt ständig 
anpassning till rådande förhållanden.  

Mänskliga 
brister 

Förändringar regleras enligt den civila 
marknadens ordning 

Kan kräva hantering under kaotiska förhållanden 

Friktioner Sällsynt, om det inträffar friskrivs ofta 
leverantören i Force-majeure, ex. 
naturkatastrofer, krig, strejk. 

Normalfenomen som de som planlägger måste ta 
hänsyn till och hantera allt eftersom behov uppstår. 

Förluster Sällsynt, normalt hög säkerhet vid 
verksamheter, materiel eller varor täcks av 
försäkring. 

Förkommer i regel i strid, beaktas vid organisation, 
med bl.a. personella reserver. 

Kompetens Personal rekryteras från andra företag eller 
civila skolor. Kunskap kan erhållas vid 
civila skolor. 

Byggs genom utbildning i det militära systemet för 
förhållanden där. Övningar för att förutse friktioner 
och övriga svåra förhållanden. 

Osäkerheter Fåtal, beslutsunderlag oftast med kända 
faktorer, kan till stor del beräknas och 
verksamheten anpassas därtill. 

Ständigt förekommande, beslut fattas ofta på 
antaganden om förhållanden. Underlättelser ofta 
bas för beslut, felmarginal kan vara stor.  

Kontroll Outsourcade företaget bestämmer sätt. 
Leveransvillkor, kvalitet och förhållanden 
kända för båda parter. 

Nödvändig, men svår att upprätthålla i konflikter. 
Logistikföreträdare bör vara delaktiga i 
planläggning, uppföljning och genomförande. 
Förhållanden kan ändras med kort varsel. 

Planering Initialt vid nya förhållanden. Därefter rutin. Som vid kontroll, samt ständigt förkommande vid 
ändrade förhållanden 

Skydd Civila rättssamhället svarar normalt för 
detta. 

Nödvändigt vid verksamheter främst vid den främre 
nivån. Logistikresurser ofta direkta mål för motpart. 

Uthållighet Ej större lagerkapacitet än vad som krävs 
för den vardagliga produktionen. Om brist 
uppstår leverans oftast inom ett dygn. Liten 
redundans. 

Kan vara nödvändigt med lager, förråd och 
redundans som inte kan motiveras i ekonomiska 
termer. 

Tid Rätt tid enligt avtal för produkt. Snabb leverans till ny plats vid insatser, även under 
svåra förhållanden. Korta insatstider vid nya 
uppdrag 

Tabell. 2. skillnader mellan civil outsourcad logistik och militära aspekter. 
 
Det finns skillnader mellan den civila och den militära logistiken, som gör att 
de fördelar, som outsourcing innebär, inte kan nyttjas fullt ut inom FM 
verksamhetsområde. Om outsourcing eller utkontraktering nyttjas, kommer det 
förutom att priset troligen kommer att bli högt, att kombineras med krav, som i 
vissa avseenden kan vara svåra att uppfylla. Därför kan logistiken vid vissa 
insatser svårligen utföras med andra medel än med militära. Det rör förutom 
juridiska aspekter, behovet av och rätten att skydda sig själv. Det krävs insatser 
för flexibilitet, kompensation för osäkerheter i form av reserver och 
beredskapstider. Inte minst krävs beredskap för förluster såväl materiella som 
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personella, men även kompetens. Sådan kompetens skapas genom övningar i 
syfte att bättre kunna hantera det oförutsedda, brister i den mänskliga naturen 
och friktioner. Stor del av den civila logistiken baserar sig på vetenskapliga 
grunder, så även den militära logistiken, men på det militära området finns 
även fenomen, som inte kan formaliseras, utan till stor del kräver bedömningar, 
improvisation och ett fritt skapande sinne/konst.  
Sammanfattningsvis pekar undersökningen, som utförts på att det finns 
betydelsefulla skillnader mellan rent civil logistikförsörjning och dess militära 
motsvarigheter, vilket kräver noggranna överväganden. 
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10.  Sammanfattning 
Inom näringslivet förekommer det ofta att företag renodlar sin verksamhet för 
att koncentrera sina resurser på sin kärnverksamhet. Det har till stor del skett 
genom att perifera verksamheter, som inte gäller kärnverksamhet, eller som 
kärnverksamheten är beroende av, lagts ut på andra ofta specialiserade företag. 
Detta har skett i form av utkontraktering eller outsourcing. 
 
Med Försvarsmaktens (FM) ominriktning och minskande anslag, kan ett sätt att 
effektivisera och rationalisera FM, vara att i större utsträckning lägga ut 
tjänster på civila företag, medelst outsourcing eller utkontraktering. Detta kan 
skapa nya möjligheter, men även också leda till nya problem. 
 
Uppsatsen syftar till att generellt utröna de möjligheter och problem, som civila 
logistikåtaganden kan innebära för FM. Det sker genom den uppställda 
hypotesen nämligen: Att outsourcing är svårare att utnyttja fullt ut och ställer 
andra krav inom FM verksamhetsområde, än vad som gäller inom näringslivet. 
 
Den valda metoden för uppsatsen är kvalitativ med ett deduktivt inslag, som 
efter en bakgrundsbeskrivning gentemot militärteorin och studier av ett 
empiriskt underlag syftar till att falsifiera eller verifiera den uppställda 
hypotesen och ge svar på de uppställda frågorna. 
 
Resultatet av uppsatsen antyder, att FM kan använda outsourcing och 
utkontraktering i större omfattning inom den fredstida verksamheten än vad 
som är fallet idag och därmed dra nytta av de fördelar, som det innebär att 
lägga ut verksamheter på en annan part, där så är möjligt. Vid konflikter och 
med hänsyn till de faktorer, som enligt delar av militärteorin påverkar den 
miljö, som FM har att verka i, visar uppsatsen på att det däremot i vissa fall kan 
vara förenat med problem med att nyttja civila företag för vissa verksamheter 
inom det militära logistikområdet. Logistiskt stöd inom delar av den främre 
nivån bör därför vid vissa former av insatser t.ex. fredsframtvingande, även 
fortsättningsvis utföras av militära enheter. Däremot kan civila företag nyttjas i 
den bakre nivån, där så är lämpligt, eftersom den för det mesta befinner sig i en 
ostörd miljö. 
 
Vid outsourcingförfarande och utkontraktering är det av vikt, att FM 
säkerställer, att organisationen bibehåller kompetens, att även fortsättningsvis 
kunna sätta upp militära enheter, som vid behov sköter logistik under insatser, 
där så kan krävas. 
 
Sammantaget pekar uppsatsen på, att civila logistikåtaganden är svårare att 
nyttja fullt ut inom det militära området, eftersom det ställs andra krav inom 
vissa delar av FM verksamhetsområde än vad som gäller inom det civila 
näringslivet. 
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11.  Fortsatt forskning 
 
Vad är FM kärnverksamhet? Under arbetets gång med uppsatsen har det 
framgått att det är av vikt att känna till sitt eget företags kärnverksamhet. Detta 
inte bara för att kunna nyttjas vid en eventuell outsourcing av verksamhet, utan 
även för att kunna vidareutveckla och koncentrera sina resurser mot det som är 
viktigt för FM och inte ödsla resurser på det som är perifer verksamhet. Därför 
bör en djupare analys av vad som är FM kärnverksamhet göras med analys av 
vilka funktioner, som krävs för att effektivt upprätthålla kärnverksamheten. 
 
Vad kan ytterligare läggas ut? Kan ytterligare tjänster utöver logistik läggas ut 
och bedrivas av andra än FM? Ex. simulatorverksamhet, grundläggande 
utbildning, fackutbildning, IT-system mm. Det är verksamheter som inte direkt 
bedöms i denna uppsats och som kan bli föremål för ytterligare studier. 
 
Vid ett system med ett outsourcat försvar, hur kan vi återta behövlig förmåga 
inom tio år? Om delar av logistik och andra icke kärnverksamhetsanknutna 
verksamheter outsourcas, kan problem uppstå vid en konflikt på eget 
territorium i form av ex. utländskt ägande, folkrättsliga aspekter, eller förlust 
av kompetenser, som idag är svårbedömda. Hur kan vi återta dessa 
kompetenser och förmågor, om vi blir i behov av dessa? 
 

12.  Förkortningar 
 
FMLOG Försvarsmaktens logistik, enhet inom FM vars huvudsakliga syfte 

är att stödja förbanden med logistik. 
 
NSE En nationell enhet för logistik, (National Support Element) 
 
OPIL Operativa insatsledningen, del av FM högkvarter som leder 

insatser på land, luft och maritima operationer på en operativ 
nivå. 

 
OPL  Operationsledningen ansvarar bl.a. för samordning av för 

Försvarsmakten gemensam logistik i syfte att understödja 
stridskrafterna på marken, till sjöss och i luften. Benämningen 
härrör från skriften Operativ inriktning försvarmakten (OPI-4), 
numer benämns, numer (OPS) den Operativa staben. 

 
POD  Point/Port of Debarkation, rangering/avlastningsplats för 

personal, materiel, mm. i ett insatsområde. 
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