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                  För en gränslös logistik och arena i tiden! 
Sammandrag 
Syftet med uppsatsen är att studera i vilken omfattning teorin för den gränslösa 
organisationen kan appliceras och förbättra FMLOG: s förmåga att stödja Försvarsmaktens 
internationella insatser samt att besvara på vilket sätt ”Den gränslösa organisationen” 
påverkar Försvarsmaktens Logistikorganisation genom att besvara följande frågor:   

1. I vilken grad påverkar Försvarsbeslut 2004 Förvarsmaktens logistik organisation? 
2. I vilken grad kan Försvarsmaktens logistik göras till gränslös organisation?  

 
För att besvara dessa frågor har gjorts en litteraturstudie och en enkätundersökning, som 
teoretisk koppling har använts Ron Ashkenas ”Den gränslösa organisationen”.  
 
Av uppsatsens resultat framgår att det finns möjlighet att applicera den gränslösa 
organisationsteorin på Försvarsmaktens logistikorganisation. Att Försvarsbeslut 04 påverkar 
FMLOG är uppenbart vilket kan påvisas genom: ”där Försvarsmaktens förband avvecklas 
avvecklar också FMLOG sin verksamhet”. 
 
Nyckelord: Organisation – Interoperabilitet – Logistik – Gränslös – Teori - Ashkenas. 
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1. Inledning  
1.1 Allmänt  
Bakgrunden till att skriva om förändringen av Försvarsmakten och 
Försvarsmaktens logistikorganisation, har uppstått i samband med Försvarsbeslut 
2004. Det nya Försvarsbeslutet talar om något nytt och kreativt, som passar in mot 
min syn på framtiden och den framtida Försvarsmakten.  

1.2 Bakgrund till valt arbete 

Den svenska stabila ”nationella självförsörjningsdoktrinen” har efterträtts av 
moderna krav på interoperabilitet och internationell medverkan för den svenska 
Försvarsmakten. Försvarsmakten går ifrån det traditionella invasionsförsvaret och 
förändras till en insatsorganisation med anpassningsförmåga mot den komplexa 
hotbild som finns.1 Den totalt förändrade hotbilden kan omfatta flera olika flexibla 
åtgärder, allt från isolerade, mindre angrepp mot enskilda individer till nyttjande 
av massförstörelsevapen av olika karaktärer.2 I regeringens proposition om ”Vårt 
framtida försvar” framgår följande:  
 
”FMLOG:s organisation bör utvecklas och anpassas till dessa förändrade förutsättningar för 
verksamheten och produktionen. Härvid bör även formerna för styrningen inom FMLOG 
övervägas”.3  
 
Ett bekräftande av att en förändring kan vara nödvändig markerar följande: 
 
”Men idag är det för många outklarade gränssnitt; ej knäsatta rutiner och för många chefer 
inblandade som gör att arbetet inte fungerar som det ska. – Det krävs organisatoriska 
förändringar inom FMLOG med en uttalad FMLOG insatsledning, med tydligare mandat än vad 
som JSS har idag”.4 
 
Ovanstående citat ger en hänvisning till en förändring där det viktigt att ansvaret 
är totalt, råder en helhetssyn, koordinationsmöjligheter finns och övergripande 
styrning erhålls.5 Parallellt med utvecklingen av Försvarsmakten, pågår 
interoperabilitetsprocessen i Försvarsmakten. För Försvarsmakten innebär det att 
nationella försvaret reduceras till förmån för den internationella medverkan. 
Internationaliseringen av Försvarsmakten påverkar hur Försvarsmakten 

                                                 
1 Magnus Bergman, ”Marin logistik i en omstrukturerad försvarsmakt”, artikel i KKrVAHT, 2 
häftet 2004, s. 3-12, <http://www.kkrva.se/>, 2005-01-15. 
2 Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda 
redovisningar, (Beteckning: 23 383:63848, 2005-02-28), s. 18. 
3 Försvarsdepartementet, Regeringens Proposition 2004/05:5,  
Vårt framtida försvar, (Stockholm, september 2004), s. 178. 
4 Anna Norberg, ”På nytt jobb - Stödja dem längst ut på linan”, artikel i Försvarsmaktens forum 
för logistik, Logistiknytt, 2004, nummer 3, s. 6. 
5 Stefan Leijonhufvud, ”Koordinering av logistik - en förutsättning för effektivitet”, 
<http://www.fmlog.mil.se/article.php?id=11061>,2005-03-11. 
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organiserar, utbildar och övar förbanden.6  Internationaliseringen berör även 
doktriner, förbandsutvecklings- och materielanskaffningsprinciper, m.m. som 
utvecklas och anpassas.7 I regeringens förslag till internationell förmåga, framgår 
att Försvarsmakten skall kunna leda och delta i två större insatser av bataljons 
storlek och även leda och delta i tre mindre insatser, de insatta förbanden skall 
kunna verka under olika lång tid globalt.  
 
Den ökade internationella förmågan skall vara en integrerad och prioriterad del av 
omställningen av Försvarsmakten. Vilket bestyrks av att från 2005 planeras en 
successiv ökning av anslagen av den svenska regeringen för militära 
fredsfrämjande insatser.8 
Utvecklingen av Försvarsmaktens internationella förmåga sker inom ramen för 
den s.k. PARP-processen (Planning And Review Process).9 PARP-processen 
initieras och leds av North Atlantic Treaty Organization (NATO), vilken syftar till 
att ställa styrkor till förfogande och under tidskrav kunna insättas i ett 
internationellt krisområde.10  
 
I Försvarsberedningens rapport framgår med all tydlighet, att det finns skäl att 
studera hur våra grannländer utvecklar och förändrar sin militära förmåga.11 
Danmark och Norge har redan startat förändringsarbetet. Förändringen av det 
danska försvaret handlar om ett ökat internationellt engagemang. I den danska 
lösningen har man slagit samman samtliga armélogistikenheter till 
logistikorganisationen ”DANILOG”.12  DANILOG var från början ett tvåårigt 
organisations och utvecklingsprojekt.13 Vilket hade som mål att utveckla den 
danska logistikorganisationen mot en mer process och projektorienterad 
organisation som är flexibel och kan hantera de konstanta kraven på förändring 
mot det ökade internationella deltagandet. 
 
Norge genomför under åren 2005-2008 en liknade förändring. Det norska 
försvaret kommer att reducera sin logistik och underhållsverksamhet, samtidigt 
som logistik och underhållsverksamheten anpassas mot de operativa delarna av 
försvaret. Den norske Försvarschefen hävdar att: framtiden kräver nya lösningar 

                                                 
6 Försvarsdepartementet, Regeringens Proposition 2004/05:5, -Vårt framtida försvar, 
försvarspolitisk inriktning 2005–2007, Sammanfattning, (Stockholm, september 2004), s. 26. 
7 Försvarsdepartementet, Försvarsberedningen, Moore Michael, Revolution i det svenska försvaret, 
(Stockholm, 2000), s. 7 
8 Regeringens Proposition 2004/05:5, Sammanfattning, s. 25, 41-49. 
9 Regeringens Proposition 2004/05:5, Sammanfattning, s. 49. 
10 Michael Moore, Revolution i det svenska försvaret, s. 7. 
11 Försvarsdepartementet, Försvarsberedningens rapport, ”Försvar för en ny tid”, (Ds 2 004:30), s. 
84. 
12 Logistik i Forsvaret indeholder: Personaleadministration, forsyningstjeneste, regnskabstjeneste, 
konstruktionstjeneste, transporttjeneste og vedligeholdelsestjeneste.   
13 Projektgruppen DANILOG, ”Evalueringsrapport”, 
<http://www.danilog.dk/presse/styg_udv/evalueringsrapport.rtf>, 2005-01-04. 
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och nya organisationer när det gäller logistik.14 Det norska försvarets 
logistikorganisation (FLO) har ansvaret för all materiel inom försvaret från 
anskaffning till skrotning. FLO är organiserat enligt en koncernmodell med en 
koncernledning och fyra divisioner.15 Den norska försvarsledningen anser att 
förändringsprocessen har lyckats, därför att den internationella förmågan har ökat. 
Med ökad internationell förmåga refereras tillbaka till 1999 då Norge inte klarade 
att ställa till förfogande de förmågor/kapaciteter som efterfrågades vid 
internationella operationer.16  

1.3 Problemformulering och syfte  
Försvarsmakten skall inriktas mot ett insatsförsvar med starkt internationellt 
engagemang. FMLOG skall kunna stödja den internationella verksamheten. För 
att kunna göra detta på bästa sätt krävs samordning och engagemang. FMLOG 
kommer ofta att bli tvungna att hitta nya lösningar och nya samarbetspartners. 
FMLOG skall vara en organisation utan gränser.17 Är teorin om den gränslösa 
organisationen applicerbar på FMLOG? 
För att nå fram till ovanstående problemformulering har följande syfte och 
frågeställningar formulerats:  
 
Syftet med uppsatsen är att studera i vilken omfattning teorin för den gränslösa 
organisationen kan appliceras i syfte att förbättra FMLOG: s förmåga att stödja 
Försvarsmaktens internationella insatser. 

1.4 Frågeställning  
På vilket sätt påverkar ”Den gränslösa organisationen Försvarsmaktens 
Logistikorganisation:   
 

1. I vilken grad påverkar Försvarsbeslut 2004 Förvarsmaktens logistik 
organisation (FMLOG)? 

2. I vilken grad kan Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG) göras 
till gränslös organisation?  

1.5 Avgränsningar  
Tidsmässigt avgränsas uppsatsarbetet i tiden, till åren 2004 till 2008 och med 
fokus på den operativa nivån inom den svenska Försvarsmaktens 
logistikorganisation. Motivet till tidsperspektivet är främst aktualitet, då det är 
under denna tidsperiod det stora förändringsarbetet av Försvarsmakten kommer att 

                                                 
14 Thomas Valvo og Andre Tom Aas,” Fra Argus til Fokus”,  
<http://www.mil.no/omstilling/start/article.jhtml?articleID=91850>,2005-01-04. 
15 Forsvarsnett, ”Ledelse”, <http://www.flo.mil.no/start/om/ledelse/>, 2005-01-04. 
16 Marita Wangberg, ”Omstillingen er vellykket”, 
<http://www.mil.no/omstilling/start/article.jhtml?articleID=90898>, 2005-01-04. 
17 Åke Jansson, ”Ledaren”, artikel i Försvarsmaktens forum för logistik, ”Logistiknytt”, 2004, 
nummer 3, s. 2. 
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ske. Uppsatsen omfattar svenska Försvarsmaktens logistikorganisation och stödet 
till Utlandsstyrkan med dess utveckling enligt Försvarsbeslut 2004.  

1.6 Material och källkritik  
Det källmaterial som använts i uppsatsarbetet utgörs av litteratur som använts vid 
undervisningen vid Försvarshögskolan, officiellt tryckt material från statliga 
myndigheter, föreläsningar vid Försvarshögskolans Chefsprogram 03-05, material 
från officiella hemsidor vid statliga svenska, norska och danska myndigheter. 
Källmaterialet utgörs i huvudsak av bearbetat källmaterial med hög aktualitet och 
av god tillgång. Som väsentligt material för uppsatsen har följande använts:  
Litteratur:  
Ron Ashkenas Den gränslösa organisationen, utgör huvudsaklig teoretisk 
koppling för uppsatsen, teorin stödjer uppsatsens arbete med att ge struktur, ge 
tillämpning åt teorins framgångsfaktorer, gränser, dimensioner som finns i 
litteraturstudien och utgör grunden för frågeställningarna i enkätundersökningen. 
Politiska styrdokument: 
Regeringens Proposition 2004/05:5, Försvarsdepartementet, Försvarsberedningens 
rapport, ”Försvar för en ny tid”. 
Militära styrdokument:  
Försvarsmaktens Budgetunderlag för 2006 (BU 06), Försvarsmaktens 
Direktiv/Uppgift, Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, 
FMLOG - Arbetsgruppen för Internationella insatser.  
Både de politiska och militära styrdokumenten utgör styrdokument av hög 
aktualitet, vilka tillsammans är en bidragande källa till uppsatsarbetet. 
Internet har utgjort komplement i arbetet, de främsta informationskällorna har 
varit Försvarsmaktens och regeringens hemsidor. 
I uppsatsarbetet har de olika källorna kunnat jämföras med varandra och de 
relevanta källkritiska kraven kunnat beaktas.  
Källmaterialet har kompletterats med en enkätundersökning. De respondenter som 
deltagit i enkätundersökningen är officerare ur Försvarsmakten och deras svar är 
att betrakta som empirisk data.  
 
Viss kritik kan dock vara på sin plats mot den använda teorin, då i huvudsak då 
den har använts/används på/av civila stora företag/koncerner och inte 
tillämpas/tillämpats på/av någon militär organisation. Litteraturfloran som den 
gränslösa organisationen tillhör kan kopplas mot ekonomisk vinning, vilket inte 
ser bra ut mot en koppling till en statlig organisation vilken Försvarsmakten 
representerar. Det är ibland svårt att applicera det civila i teorin på det militära, 
vilket också bekräftats i enkätundersökningen från en respondent.  Positivt med 
den gränslösa organisationsteorin är att genom tillämpningen av den gränslösa 
organisationsteorin har påvisats att stora framgångar inom ”civila” organisationer, 
företag, koncerner vilka genom tillämpningen vänt från förlust till vinst, att 
överleva är just ett grundbudskap som Ashkenas ger med teorin. 
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1.7 Centrala begrepp 
Försvarsbeslut 2004 (FB 04), Logistik, Organisation, Optimerad, Utlandsstyrkan, 
Internationella insatser. 
 
Centrala begrepp förklaras och redovisas i bilaga 1. 

1.8 Tidigare forskning 
Under den senare delen av 2004 har det skrivits och debatterats mycket om 
Försvarsmaktens organisationsutveckling och utformning främst med anledning 
av försvarsbeslutet 2004 (FB 04). Vad som inte berörts i denna debatt är 
Försvarsmaktens logistikorganisation. Vid efterforskning av pågående och 
tidigare forskning samt tidigare utgivet material har det inte gått att finna material 
som avhandlar exakt samma ämnesområde utifrån denna uppsats syfte och 
frågeställning. Vid Försvarshögskolan har det skrivits ett antal uppsatser i ämnet 
logistik och organisationsutveckling. De nämnda uppsatserna har bidragit i 
uppsatsarbetet som information och referens litteratur som exempel nämns: 
Magnus Nordström, Organisationsutveckling av Försvarsmaktens 
ledningsorganisation.  Huvudsyftet med uppsatserna har varit att belysa, förklara, 
koppla logistiken i framtiden och hur logistiken påverkas av olika teorier och mot 
den internationella arean samt belysa begreppet interoperabilitet. I den tidigare 
forskningen avseende militära organisationer har Den gränslösa 
organisationsteorin ej befunnits vara applicerad på någon militär organisation, 
däremot i angränsande områden har den funnits vara representerad.  

1.9 Disposition 
I det första kapitlet beskrivs bakgrunden till uppsatsen, problemformulering och 
syfte med frågeställningar, i det andra, teorikapitlet, beskrivs den teoretiska 
grunden jämte den teoretiska kopplingen ”Den gränslösa organisationen” av Ron 
Ashkenas.18 En litteraturstudie där grunder och utgångspunkter beskrivs för 
Försvarsmaktens och Försvarsmaktens logistikorganisations utveckling. I det 
tredje kapitlet redovisas vald metod och teknik. Därefter i kapitel fyra redovisas 
resultatet från enkätundersökningen, kapitlet avslutas med att 
enkätundersökningen sammanfattas. I kapitlet fem redovisas en generell 
diskussion, resultatet i litteraturstudien och det empiriska materialet. I kapitel sex 
sker en slutlig sammanfattning av uppsatsen. Uppsatsen avslutas med kapitel sju 
där litteratur och källmaterial redovisas. Fyra bilagor bifogas. 
 

                                                 
18 Ron Ashkenas, Den gränslösa organisationen, (studentlitteratur 1997 för den svenska utgåvan, 
ISBN 91-44-00280, Studentlitteratur, Lund), originalets titel ”The Boudaryless Organization. 
Breaking the Chains of Organizational structure”, (utgiven av: Jossey-Bass Publishers. San 
Francisco). Uppsatsen refererar till den svenska versionen. 
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2. Teoretiska grunder 
2.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras allmänt de teoretiska grunderna, en beskrivning av den 
teoretiska kopplingen därefter en litteraturstudie. Litteraturstudien har som 
utgångspunkt: Försvarsmakten, Försvarsmaktens logistikorganisations utveckling 
med anledning av Försvarsbeslut 2004. 

2.2 Allmänt 
Att studera organisationer är betydelsefullt, därför att organisationen utgör 
grundstenen i samhället, har stor makt, är viktiga aktörer eller verktyg för 
förändring och att studierna har stort praktiskt värde.19 Ordet organisation kan ha 
flera betydelser och betraktas ur många olika perspektiv.20 En allmänt vedertagen 
och använd definition på organisation är: en organisation är en planmässigt 
inrättad sammanslutning av personer vilka har syfte att nå vissa mål.21 
Organisationen anger villkoren och gränser för hur den skall styras.22 Att 
organisationer uppstår och utvecklas som verktyg för att uppnå bestämda mål är 
en allmän uppfattning likväl som i situationer där den enskilda människan inser att 
deras eget intresse eller egna fördelar bäst kan uppnås eller bevaras genom en 
kollektiv gärning. 23   
 
”Människor är beroende av varandra för att leva, överleva och skapa mening i livet. 
Organisationsbegreppet är ett av mänsklighetens många hjälpmedel för att underlätta denna 
nödvändiga samverkan”. 24 
 
Inom de nyare organisationsteorierna finns ”teoretiska perspektiv” att se 
organisationen på exempelvis som: maskin (rationellt perspektiv), organism, 
hjärna, kultur, förändring, politiska system, makt. Organisationshistorien löper i 
tiden parallellt med de teoretiska perspektiven. Jag vill framhålla ett perspektiv 
främst då kopplat till den teoretiska kopplingen till uppsatsen. Organism: individer 
blir organisationsmänniskor, resurser som skall utvecklas utan eget värde.25 

                                                 
19 Bengt Abrahamsson, Jon Arum Andersen, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, (Liber AB, 1996, 1998, 2000), s. 11. 
20 Jörgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal, Lars Lindkvist, Organisationsteori: Struktur – Kultur –
Processer, (Liber-Hermods, 1993), s. 15. 
21 Abrahamsson, Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, s. 13. 
22 Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Direkt ledarskap, Redaktörer: Gerry Larsson, Kjell 
Kallenberg, (M7734-288010, ISBN 91-974433-3-6, Fält & Hässler, Värnamo 2003), s. 124. 
23 Abrahamsson, Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, s. 16. 
24 Försvarsmakten, Högkvarteret, Pedagogiska grunder, (M7749-290 001, ISBN: 91-972385-8-9, 
upplaga 2001, Tryckeri: Fälths & Hässler, Värnamo 2000), s. 232. 
25 Linnéa Henriksson, Organisationsteori I,  
< http://www.abo.fi/fak/esf/lindman/offentlig_forvaltning/powerpoint/Organisationsteori%20I-
2005.ppt>, 2005-04-04. 
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2.3 Organisationsförändring eller organisationsutveckling  
Argumenten för att organisationer bäst kan karaktäriseras genom termen 
förändring och dynamik, vilar ofta på föreställningen att vår omvärld förändras 
snabbt och fundamentalt. Typiska för de senaste årens organisationstänkande är 
fokuseringen på förändring, nyskapande och omvandling.26 Inom nyare 
organisationsteori läggs därför stor vikt vid organisationsförändringar att ta 
hänsyn till det osäkra omvärldsläget. Organisationen kan ju inte ständigt befinna 
sig i en omorganisering. Problemet är att kunna bygga in denna säkerhet i 
organisationen och därmed kunna bemöta regelbundna och riktiga kursändringar 
för att slippa omorganisera. Organisationsförändringar omfattar många olika 
ingrepp. Det traditionella kan vara rationaliseringsprojekt, anpassning av 
samspelet mellan teknologi och människan, ändring av strukturen eller ledar- och 
personalutveckling.27  
Det är nödvändigt att finna en någorlunda stram definition av begreppet och 
därmed kunna skilja mellan organisationsutveckling och organisationsförändring: 
 
”Organisationsutveckling är en planlagd insats som omfattar hela organisationen, insatsen är 
styrd av ledningen för att öka organisationens effektivitet, genom planenlig intervention i 
organisationens processer och med hjälp av beteendevetenskaplig kunskap.”28  
 
Ett annat sätt att beskriva skillnaden mellan organisationsförändring och 
organisationsutveckling är genom att tydliggöra det ”nya”, som exempelvis: 
Organisationsförändring(Gammalt)             Organisationsutveckling (Nytt) 
Kontinuerliga framsteg   → Banbrytande framsteg 
Upprätthålla balansen   → Söka ny balans  
Påverka delar av organisationen → Förändra hela organisationen 
Sker genom normal struktur och → Skapa ny struktur och ny 
ledningsprocess    ledningsprocess 
Ny teknologi   → Banbrytande teknologi 
Produktutveckling   → Nya produkter skapar nya 
    marknader.29 
Förändringar i organisationen eller i organisationens närhet leder till någon form 
av strukturell anpassning. Omstrukturering är ett kraftfullt instrument, men 
riskabelt vid organisationsförändringar. Ashkenas menar att på kort sikt leder 
omstruktureringar till motstånd, förvirring och eventuellt minskad effektivitet. 
Välgång består i hur väl omstruktureringen lyckas att stämma överens med 
omgivning, uppgift, teknik och till sist hur man lyckas implementera den nya 
strukturen. En effektiv omstrukturering kräver både ett mikro-, makroperspektiv 
och ett topografiskt betraktelsesätt.30  
                                                 
26 Abrahamsson, Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, s. 228.  
27 Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, Organisationsteori: Struktur – Kultur –Processer, s. 259. 
28 Abrahamsson, Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, s. 231. 
29 Abrahamsson, Andersen, Organisation – att beskriva och förstå organisationer, s. 230. 
30 Lee G, Terrence E. Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Lund: Studentlitteratur 
1995, 1997 (den svenska utgåvan), andra upplagan), orginalets titel: Reframing Organization, 
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2.4 Val av teori   
Försvarsbeslut 2004 (FB 04) och kravet på förändring av Försvarsmakten har 
påverkat valet av teori. Valet blev Ron Ashkenas ”Den gränslösa organisationen” 
som teorianknytning. Motivet till val av teori var enkelt i och med att Ashkenas 
modell är intressant och tillämpbar modell för modern organisationsutveckling 
samt att teorin finns med i utbildningslitteraturen vid Försvarshögskolans 
Chefsprogram. Teorin om den gränslösa organisationen tillämpas i huvudsak 
inom stora företag/koncerner med påvisad framgång. ”Den gränslösa 
organisationen” har inte funnits applicerad på någon svensk militär 
logistikorganisation tidigare. Därför kan det vara fruktbart att applicera teorin på 
Försvarsmaktens logistikorganisation och de delar av Försvarsmakten som styr 
logistiken. I syftet att se om teorin ”Den gränslösa organisationen” är applicerbar 
på Försvarsmaktens logistikorganisation. Motivet till att inte använda de 
grundläggande teorierna är att de redan tidigare har använts och tillämpats på 
Försvarsmaktens organisation.31  

2.5 ”Den Gränslösa organisationen”  
Den gränslösa organisationens moderna språk är en social och ekonomisk 
revolution inom organisationsläran. Innebörden blir en förvandling av stela 
organisationsstrukturer och processer till mer föränderliga och moderna, vilket 
både leder till ökad effektivitet och ökad ekonomi.32 Ashkenas menar att 
organisationer tvingas förändras snabbare om de skall överleva.  För att överleva 
måste organisationen skapa bättre förutsättningar. Bättre förutsättningar nås 
genom bl.a. minskad byråkrati.  En organisation har alltid haft och kommer alltid 
att ha gränser. Ashkenas menar att den traditionella uppfattningen om gränser som 
orubbliga barriärer eller obevekliga skiljelinjer skall ersättas av organiskt och 
biologiskt synsätt som uppfattar dem som mer genomträngliga, flexibla och 
rörliga membrantillhörande en levande organism i ständig utveckling.33  
I denna typ av teori som Askenas representerar finner vi följande styrkor: Det är 
betoningen på relationen mellan organisation och omgivning; betoning på 
processer hellre än struktur - ger flexibilitet. Överlevnad är det viktigaste målet, 
en överlevnads process som ger ledningen flexibilitet. Genom identifikation av 
olika organisatoriska arter skapas valmöjligheter och alternativ för hur man skall 
utforma en organisation. De organiska organisationernas innovationsförmåga, 
flexibla, dynamiska matrisorganisationer är ofta överlägsna de mekaniska och 
byråkratiska bidrag till teori och praxis gällande organisationsutveckling.  
Svagheter och begränsningar med teorin är att organisationer betraktas för 
konkret, objektivt och verkligt, vilket både överdriver system/kontingens och 
förringar deras betydelse (naturligt urval) organisationer betraktas som 

                                                                                                                                      
Artistry, Choice, and Leadership, Second edition, (Utgiven av: Jossey-Bass Publishers, San 
Francisco 1997), s. 105. 
31 Försvarsmakten, Försvarshögskolan, Direkt ledarskap, s. 134 – 138. 
32 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 25-26. 
33 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 25-26. 
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funktionsduglig enhet - i verkligheten lever olika delar ofta olika liv eller har 
friktioner med varandra och risk för att liknelsen utvecklas till ideologi (det vill 
säga blir styrande).34  
Under senare år har många organisationer genomgått någon form av 
förändringsprocess i syfte att skapa mer genomträngliga gränser inom sina 
företag. I denna process har det investerats oerhörda resurser för att få till stånd 
förändringar.35 Många av dessa organisationer har i allmänhet haft någon form av 
kris, såsom finansiella problem, ledningskriser samt förändringar inom ledningen. 
Svårigheterna kan inte förklaras av en brist på strategier, dålig planering, brist på 
investeringar eller teknologi. Sanningen är att alla dessa företag var odödliga och 
gradvis blev dödliga då de konfronterades med en utvecklingsnivå som översteg 
deras egen förmåga att reagera.36 
Med den snabba informationsbehandlingen och kommunikationsmöjligheter, 
tillsammans med den ökade globaliteten har ändrat på grundförutsättningarna. De 
gamla framgångsfaktorerna får stå tillbaka mot de nya. De organisationer som 
lever efter de gamla framgångsfaktorerna kommer med tiden att bli alltmer 
oförmögna att lyckas eller överleva då deras strukturer är beroende av kontroll, 
vilket begränsar de nya framgångsfaktorerna.37  
Den viktigaste frågan är inte att ta bort hierarkier, utan hur skall organisationens 
hierarki och struktur se ut för att uppfylla/uppnå 2000-talets framgångsfaktorer. 
Förskjutningen inom synsätten för organisatorisk framgång kan åskådliggöras 
genom nedan: 
Gamla framgångsfaktorer  Nya framgångsfaktorer 
– storlek   – snabbhet 
– distinkta roller   – flexibilitet  
– specialisering  – integrering  
– kontroll   – innovation 
 
– Snabbhet (ex. i allt vad som görs, inga dröjsmål, snabba strategiändringar).  
– Flexibilitet (ex. snabbhet, lär sig ständigt nya kunskaper, ändrar gärna 
arbetsplats och arbetsuppgifter, experimenterar).  
– Integrering (ex. mobiliserar de rätta resurserna för att få saker att hända, hög 
förmåga att samarbeta för att skapa en integrerad helhet).  
– Innovation (ex. söker ständigt det nya, annorlunda och det otänkbara vilket 
skapar innovativa processer.)38 
 
För att uppnå de nya framgångsfaktorerna måste de fyra gränserna (lodräta, 
vågräta, externa, geografiska) konfronteras:  

                                                 
34 Linnéa Henriksson, Organisationsteori I, Linnéa Henriksson, Organisationsteori I,  
< http://www.abo.fi/fak/esf/lindman/offentlig_forvaltning/powerpoint/Organisationsteori%20I-
2005.ppt>, 2005-04-04. 
35 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 26. 
36 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 27. 
37 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 29, 30. 
38 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 29, 30. 
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lodräta gränser mellan nivåer och befattning, vågräta gränser mellan funktioner 
och yrken, externa gränser mellan en organisation och dess leverantörer, kunder 
och reglerande myndigheter och geografiska gränser mellan länder, kulturer och 
marknader.  
En total upplösning av de lodräta gränserna kan emellertid leda till en kaotisk 
situation, men genom att organisationen/företaget lär sig att luckra upp sina 
hierarkier får de engagerad personal som fattar bättre och snabbare beslut.39 Att 
finna den rätta balansen mellan hierarkisk öppenhet och hierarkisk kontroll är en 
uppgift av dominerande innebörd för chefen och ledningen. För att skapa denna 
balans mellan öppenhet och kontroll, kan chefen och ledningen använda sig av 
olika balansverktyg.  
Denna balans har fyra viktiga dimensioner: 40 
– Information (från hemlig information till fritt cirkulerande information på alla 
nivåer inom organisationen).  
– Kunskap (från ledningens förmågor till verkstadsgolvets tekniska expertis till 
kunskaper som är generella över hela organisationen).  
– Befogenheter (från beslut på toppnivå till beslut på verkstadsgolvet eller ute på 
fältet).  
– Belöningar (grundade på befattning eller grundade på prestation och behöver 
inte alls vara finansiella. I den gränslösa organisationen har belöningar två mål: 
att på ett rättvist sätt visa uppskattning (d.v.s. ett tack) samt uppmuntra och 
motivera anställda att arbeta innovativt och kompetent.)41 
 
Ett annat sätt att nå framgång är att minska antalet ledningsnivåer, genom denna 
åtgärd kommer organisationen närmare verkligheten och ledningen kan lättare 
fatta snabba beslut, reagera på snabba externa förändringar. Färre antal 
ledningsnivåer större befogenhetsområden hindrar chefer att fördjupa sig i detaljer 
vilket leder till de anställda kan arbeta mer självständigt.42 
I hierarkier med mer genomträngliga gränser finns ett friare utbyte av både idéer 
och information. När alla får ta del av den information som finns, kan 
medarbetarna förstå organisationens/företagets målsättning och att de gemensamt 
uppfyller en meningsfull funktion. I en hierarki med stor öppenhet, är olika 
kunskaper jämt fördelade inom hela organisationen. De utbildningar som ges 
möjlighet till att genomföra är ofta uppdelade så att på lägre nivåer inriktas det på 
att förbättra yrkeskunskaper, medan ledningen erbjuds mer strategiska 
utbildningar.  
De vågräta gränserna mellan organisationens funktioner och enheter finns 
processer som måste lösa upp de vågräta gränserna, få utrymme att röra sig fritt 
mellan de olika funktionerna. Vilket för med sig nya idéer, resurser, information 
och kunskaper, vilket slutligen gynnar slutkunden. Kvalitet, ständiga förbättringar 

                                                 
39 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 32, 33, 34. 
40 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 63. 
41 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 69. 
42 Ashkenas, ”Den gränslösa organisationen”, s. 115, 116. 
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och innovation tillsammans med högpresterande arbetsgrupper gynnar dessa 
processer.   
Ett tecken på att en organisation har osunda vågräta gränser är att olika funktioner 
tävlar eller kommer i konflikt med varandra. Ett vanligt exempel är att funktioner 
maximerar sina egna mål, utan att tänka på företagets målsättning:   
Den tekniska avdelningen vill skapa mer innovativa produkter och söker nya 
tekniska idéer. Marknadsavdelningen vill ha större variation och fler 
specialtillverkade varor. Produktionsavdelningen vill ha ett begränsat utbud för att 
skapa ett jämt flöde och en effektiv produktion.  
 
De externa gränserna är skiljemurar, väl etablerade eller psykologiskt skapade. De 
externa gränserna skapar trygghet samtidigt som de minskar effektiviteten. Då de 
externa gränserna upplöses skapas ett gemensamt flöde av intresse vilket i sin tur 
skapar en mycket effektivare verksamhet.  
 
De geografiska gränserna eller de internationella gränserna existerar då 
organisationen/företaget verkar i olika länder. Att överbrygga dessa gränser kan 
exempelvis nationell stolthet, kulturella skillnader ställa till problem. Genom den 
snabba utvecklingen inom informationsteknik, standardisering och rörligheten i 
arbetskraften kommer dessa gränser att kunna överbryggas och eventuellt även att 
försvinna med tiden. 

2.6 Organisationsutvecklingen inom FM 
Hur Försvarsmakten skall utformas framgår i de politiska styrningarna från 
regeringen.43 I Försvarsbeslut FB 04 framgår att förändringen innebär en 
omändring från dagens traditionella invasionsförsvar till morgondagens flexibla 
insatsförsvar anpassat mot bredare och mer komplexare hotbilder.44  
Dagens säkerhets- och försvarspolitiska inriktning kräver att försvaret skall vara 
användbart för framförallt internationella insatser på kontinuerlig basis.  
 
I regeringens proposition 2004/05:5 framgår nu att huvuduppgiften för 
Försvarsmakten är väpnad strid. Huvudtanken i reformen talar om följande:  
Det anpassade nya insatsförsvaret skall skapas för att kunna användas för 
uppgifter både internationellt (globalt) och nationellt i dess huvuduppgift väpnad 
strid i alla nivåer av konflikt. Förändringen placerar den internationella förmågan i 
centrum, det vill säga det är de internationella uppgifterna som ställer de högsta 
kraven på vår direkta duglighet.45  
 
Skillnaderna mellan det gamla invasionsförsvaret som byggdes upp mot en passiv 
avskräckning och det nya insatsförsvaret för aktiv användning är:  
                                                 
43 Förf. Avser Regeringens Proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar.  
44 Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda 
redovisningar, s. 18. 
45 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, (Bilaga 1, beteckning 
23 100:78621), s. 2, 3. 
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kontinuerliga insatser, multinationellt agerande, insatt i verksamhet, 
oförutsägbarhet, kvalitet, verksamheten fokuseras på insatser och 
förbandsutveckling samt förmågeutveckling. Flexibla och modulära förmågor för 
att hantera komplexa och föränderliga scenarier. Operativa koncept för att hantera 
osäkra miljöer.46  
I Överbefälhavarens bok ”Vägen framåt” framgår den internationella förmågan 
centralt, och det är nationell handling som behövs:  
 
”Genom att aktivt delta i det efterfrågade internationella samarbetet kan vi både bidra till vår 
egen gemensamma säkerhet idag och vidareutveckla den kompetens och förmåga som vi behöver 
för att kunna möta framtidens ännu okända krav”.47 
 
”Förändringarna kommer att bli smärtsamma. Många sanningar måste omprövas. Vi måste göra 
upp med de sista resterna av det gamla invasionsförsvaret inte bara i teorin, utan också i 
praktiken”.48 
Citaten ur boken ”Vägen framåt” är deviser på vägen mot det framtida försvaret. 
Deviserna ger ifrån sig ett budskap om att kunna möta framtidens okända krav där 
samarbete, utbildning är faktorer för framgång. Dessa framgångsfaktorer som 
samarbete, utbildning är just faktorer som Ashkenas för fram med sin teori om 
den gränslösa organisationen Det talas om en organisatorisk flexibilitet där det 
gäller att kunna agera utifrån ny information och kunskap.  Detta innebär att den 
mekaniska, ingenjörsmässiga synen på organisationen måste försvinna. Hur 
organisatorisk flexibilitet skall skapas har dock inte uppmärksammats i den nya 
Försvarsmakten. Det finns en uppenbar risk att det istället blir en ny organisation 
med ännu mer tydlighet och strikt ansvarsfördelning, vilket snarare motverkar än 
stödjer organisationens flexibilitet och lärande för att kunna hantera en mer osäker 
och dynamisk omvärld.49 I Ashkenas (1997) framgår organisatorisk flexibilitet 
som en framgångsfaktor, då denna faktor innebär att organisationen agerar snabbt, 
människor utför flera arbeten vilket ger ständigt nya kunskaper, Ashkenas menar 
att flexibla företag präglas av ett mångfasetterat arbetssätt.  
 
Behovet av denna syn på styrning av organisationer uppmärksammades inom 
forskningen under den senare delen av 1900-talet. Grunden är förståelse av 
verksamheten och sambandet. Förståelse kräver ifrågasättande av gällande 
förställningsvärldar och prövande av nya perspektiv. En parallell koppling till nya 
perspektiv och okända krav görs i det amerikanska kriget mot terrorismen som 
visar på svagheterna med traditionella metoder och på behovet av att utveckla nya 
strategiska styrformer och ageranden. Den amerikanska militären ser övergången 
till en lärande organisation som en överlevnadsfråga.  
 

                                                 
46 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 4. 
47 Håkan Syrén, , ”Vägen framåt”, Försvarsmakten, (Stockholm 2004, M7759-769031), s. 17. 
48 Syrén, , ”Vägen framåt”, s. 50. 
49 Charlotte Collin, Magnus Kaiser, Per Larsson, ”Försvaret måste bli mer flexibelt”, 
<http://www.foi.se/mervetande/formervetande/1098473090.html/>, 2005-03-21. 
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Den ”lärande organisationen” är många gånger också en gränslös organisation. 
Den lärande organisationen kännetecknas av förmågan till snabb problemupptäckt 
och snabb anpassningsförmåga. I organisationen med dess öppna 
informationsflöden åt alla håll blir lärandet nyskapande. Det innebär att det måste 
finnas en ledare som lärt sig att lära. Den lärande organisationen kännetecknas 
också av att kärnkompetensen betonas. Organisationen/företaget ska göra det som 
den/det är bäst på. Genom att hålla sig till kärnkompetensen så skapar man ett 
mervärde för kunden. En lärande organisation eftersträvar total effektivitet. 50 
 
Den lärande organisationen har dock sina brister, vilket kan leda till ett 
misslyckade. Lärandet kan misslyckas på grund av att individerna tillämpar 
förenklade modeller på komplicerade system. Ett viktigt inlärningsdilemma i 
organisationerna, ”vi lär oss bäst utifrån erfarenheterna”, men vi upplever sällan 
följderna av våra beslut på ett direkt sätt.51  
 
I C OPIL utredning av operativ och taktisk ledning framgår med all tydlighet att 
även den svenska Försvarsmakten skall vara en lärande organisation i syfte att ha 
förmågan att utveckla egen organisation och ledningsmetodik.   
I utredningen framgår: 
 
”Utredningens uppfattning är att en fastare struktur som grund, bidrar till ökad flexibilitet för att 
utifrån denna skapa tillfälligt sammansatta styrkor. Därmed erhålls eftersträvande tydliga 
ledningsförhållanden som möjliggör anpassning efter rådande behov. Detta är ett 
ställningstagande som måste prägla utformningen av ledningsstrukturer”.52 
 
I dokumentet om ”Reformens mål och strategi” framgår vitala kriterier om 
Försvarsmaktens förändringsarbete, dessa kriterier bör ses som framgångsfaktorer 
i arbetet mot den nya Försvarsmakten. Dessa framgångsfaktorer är:  
Skapa interoperabilitet mellan samma stridskrafter före nationell integration 
mellan olika stridskrafter.53 Förbandens materiel skall kunna användas såväl 
självständigt som integrerat med internationella partners förband i internationella 
miljöer. (Vilket ställer höga krav på interoperabilitet).54 All inriktning, utveckling 
och produktion av förband och system skall ske mot insatsförmågor. De delar som 
inte spårar mot beslutade insatsförmågor och inte uppfyller kriterier för forskning 
och utveckling skall avvecklas.55  
 
En minskning av ledtider innebär att arbetssättet måste förändras och nya synsätt 
användas för skapande av förmågor. Information som skapas och hanteras skall 

                                                 
50 Ulrika Frisk, ”Den lärande organisationen”, 
<http://www.mitt.mh.se/mi10/1_ditt_foretag_samhallen_org.htm>, 2005-03-24.  
51 Lee, Terrence, Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s. 46. 
52 Försvarsmakten, Högkvarteret, C OPIL utredning av operativ och taktisk ledning, 2005-02-02, 
(beteckning: 23 250:66653), s. 16 
53 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 8. 
54 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 8. 
55 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 12. 
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göras tillgänglig för all personal och utgör en grund för kunskapsuppbyggnad och 
–utnyttjande.   
Köp av standardprodukter minskar behovet av egen kompetensutveckling56 Nya 
civila metoder skall utnyttjas för att skapa innovation och kreativitet. Den 
ansvarige skall ha tillräckligt mandat och styrning för att kunna genomföra 
beslut.57 
 
”Reformens mål och strategi” talar om framtid, nytänkande och kan kopplas mot 
de moderna organisationsteorierna. I ”Reformens mål och strategi” framgår att 
förändringstakten av Försvarsmakten hittills varit alltför långsam. Orsaken till den 
låga förändringstakten anges bl.a. att arvet från invasionsförsvaret har varit för 
stort, en allt för stor divergens mellan mål och medel och en allt för stor 
produktionshänsyn har tagits och till sist att det ”byråkratiska fenomenet” 
begränsar utvecklingstakten för Försvarsmakten.58  
 
Det finns idag ett ökat politiskt krav på Försvarsmakten att utvecklas snabbare. En 
antydan av en politisk otålighet och en förväntan på Försvarsmakten om en snabb 
transformering med anledning av omvärldens krav. Risken att Försvarsmakten 
inte kommer att klara av de politiska kraven om en snabb transformering kan 
överbryggas genom att Försvarsmakten uppnår de satta målen och bemästrar de 
kritiska framgångsfaktorerna: Acceleration (metoder, processer, organisation, 
information), koordination, kommunikation, uppföljning.59  

2.7 Försvarsmaktens stöd till Utlandsstyrkan 
FMLOG stödjer via FMV och HKV KRI de förband som skall insättas 
internationellt. Förbanden verksamhetsleds av HKV GRO och insatsleds av den 
Operativa insatsledningen (OPIL). Inom OPIL ansvarar ”logistikavdelningen” J4 
för logistikuppföljning/logistikledning av förbanden. Därefter tar respektive 
taktiskt kommando (Armé, Flyg, Marin) hand om den försvarsgrensanknutna 
logistiken. 
 
FM Högkvarter som utgett skrivelsen ”Direktiv/Uppgift” anser att det finns behov 
av att reglera och tydliggöra ansvarsförhållanden avseende stödet till 
Utlandsstyrkan, under de olika skedena Utlandsstyrkan verkar. Erfarenheten visar 
att en förbättrad samordning behövs. Det är av vikt att samordna de olika 
processerna, främst för att uppfylla de krav som ställs på Sveriges internationella 
förmåga och beredskap.60  
 
Chefen för krigsförbandsledningen (förmågeskapande) och chefen för 
operationsledningen (förmågeutnyttjare) ansvarar för huvudprocessen i de olika 
                                                 
56 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 14. 
57 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 15. 
58 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 17. 
59 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, s. 19 ff. 
60 Försvarsmakten, Högkvarteret, Direktiv/Uppgift, (2004-12-12, beteckning: 23 320:66362), s. 2. 
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skedena (uppsättande, vidmakthållande, insats inkl. avveckling, reorganisation, 
vidmakthållande). För att möjliggöra samordning mellan alla processer och 
koordination inom respektive process finns sedan 2004-01-31 koordinatorer och 
controllers vid varje ledning inom Högkvarteret samt vid Försvarsmaktens 
logistikorganisation.61 I Ashkenas (1997), är ovanstående som utgivande av 
direktiv och mindre bra fungerande processer tydliga tecken på en stel och 
hierarkisk organisation, då lodrät och vågrät gräns fungerar mindre bra. Med en 
minskad lodrät hierarki, där ledningen kommer närmare verkligheten kommer just 
sådant som ovan beskrivits att minimeras.  
 
De pågående svenska bidraget till internationella insatser består av idag bl.a. 
förbandsmissioner, delegater, observatörer och stabsofficerare.62  
Bidragens storlek varierar från ett antal hundra man i Kosovo under NATO till 
enskilda personer som kan bestå av en observatör under ledning av FN i Pakistan.  
Sverige bidrar med sitt internationella engagemang bl.a. till FN: s, NATO: s och 
EU: s missioner.  
 
Vid en insats ges uppgifter och ansvar till följande enheter för stöd till 
Utlandsstyrkan: 
– Livgardet (LG), stödjer den Operativa insatsledningen (OPIL), respektive 
utbildningsplattform med missionsspecifik utbildning, rotation, hemkomst-
verksamhet, erfarenhetsseminarium, återträffar och med specialkompetens samt 
infrastrukturella resurser. 
– FMLOG/Försörjningsenhet (FörsE) UPPLAND i Uppsala svarar för 
godsterminal för in- och utgående gods.   
– FMLOG/Joint Support Service (JSS) för tekniskt systemstöd, m.m. 
– OPIL J1 (PersE US) stödjer via taktiskt kommando utbildningsplattformarna 
med personaltjänst. 
– OPIL J4 (Logistik) och Livgardet stödjer via taktiskt kommando 
utbildningsplattformarna med hälso- och sjukvårdskompetens. 
– OPIL J8 (Ekonomi) sammanhåller och samordnar ekonomiredovisning och 
ekonomiuppföljning. 63 

2.8 Försvarsmaktens framtida internationella bidrag.  
Det framtida internationella bidraget kommer att anpassas för att kunna användas 
för uppgifter både internationellt och nationellt i dess huvuduppgift väpnad strid 
inom alla nivåer av konflikt, de internationella uppgifterna ställer de högsta 
kraven på vår direkta duglighet.64 I det framtida svenska bidraget till den 
internationella medverkan är den svenska delen av EU: s snabbinsatsstyrka en 
                                                 
61 Försvarsmakten, Högkvarteret, Direktiv/Uppgift, s. 7. 
62 Olle Schylander, övlt och Chef för JSS, FMLOG, föreläsning vid Försvarshögskolan, 
(Strategisk-Operativ Logistikkurs 2004, 2004-11-26). 
63 Försvarsmakten, Högkvarteret, Direktiv/Uppgift, s. 1 ff. 
64 Försvarsmakten, Högkvarteret, Reformens mål och strategi, (Bilaga 1, beteckning 
23 100:78621), s. 2, 3. 
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viktig del. Ett antal svenska förband har anmälts till det internationella 
styrkeregistret, förbanden skall kunna förstärka EU: s snabbinsatsförmåga och 
kunna sättas in i flera olika typer av internationella insatser bl.a. inom ramen för 
FN och andra organisationer.65 Förbandens beredskapsgrad är beroende av 
omvärldsläge och nationella överväganden. Förband avsedda för Sveriges bidrag 
till EU: s snabbinsatsstyrka anmäls med 10 dagars beredskap under del av året då 
Sverige är beredskapsgivande, under övrig tid 30 dagars beredskap. Den 
mekaniserade bataljonen kommer att utgöra grunden för kärnan i EU: s 
snabbinsatsstyrka.66 

2.9 FMLOG: s organisation  
Försvarsmaktens logistikorganisation styrs hierarkiskt från riksdag och regering, 
Överbefälhavaren med Högkvarter och därefter FMLOG.67   
FMLOG omfattar en stab och tre divisioner. Försörjningsdivisionen med 10 
underställda enheter, Teknikdivisionen med 20 underställda enheter och 
Servicedivisionen med 12 underställda enheter. Från 2005-06-01 kommer Joint 
Support Service (JSS) att ingå som en enhet direkt underlydande Chefen för 
FMLOG.68 Försörjningsdivisionen likväl som övriga divisioner är funktionaliserade 
kompetensorganisationer som har en stor inneboende kunskap och kompetens.  
Försörjningsdivisionen har bl.a. följande uppgifter:  
Utrusta förband för Sveriges internationella insatser, genomföra 
förnödenhetsdirigering på uppdrag av HKV/KRI. Stödja JSS verksamhet. Teckna, 
vidmakthålla och utveckla centrala ram- och avropsavtal avseende transporter för 
Försvarsmakten.69 
 
Teknikdivisionen stödjer förbandets utbildning med verkstadsresurser och 
reservmaterielförsörjning samt utbildning för mekaniker som tjänstgör vid 
förbandet. Teknikdivisionen samordnar sina resurser optimalt genom sina 
Teknikområden (TeO). Stödjer JSS i sin verksamhet. 
 
Servicedivisionen ger genom serviceenheterna stöd och service till 
Försvarsmaktens förband, skolor och centra, m.m.  
Servicedivisionen finns med verksamhet (serviceenheter) vid varje garnison och 
på de flesta platser som Försvarsmakten har. I Stockholm, centralt för 
Servicedivisionen, finns en reseenhet som upphandlar resor för hela 
Försvarsmakten och en upphandlings- och försäljningsenhet för samordning av 
upphandlingskompetens. Servicedivisionens stab är lokaliserad till Karlskrona, 
med delar i Stockholm och Karlstad.70 

                                                 
65 Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisningar, s. 28 ff. 
66 Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2006 med särskilda redovisningar, s. 28 ff. 
67 Försvarsmakten, Högkvarteret, Försvarets Författningssamling, (FFS 2 002:8, 2002-12-19, 
bilaga 1). 
68 Wretman, föreläsning vid Försvarshögskolan, 2004-12-08. 
69 Rapport från Arbetsgruppen Internationella insatser vid Försörjningsdivisionen, s. 8 ff. 
70FMLOG, ”Servicedivisionen”, <http://www.fmlog.mil.se/article.php?id=5754>, (2005-02-26). 
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2.10 Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG) och utveckling 
FMLOG skall stödja Försvarsmaktens förändring mot ett insatsförsvar med ett 
starkt internationellt engagemang. Försvarsbeslut 2004 (FB04) ger anledning till 
omorganisering av FMLOG redan under 2005. Omorganisationen som skall 
genomföras kommer att ske i olika steg, i syfte att FMLOG skall bli en mer 
serviceinriktad organisation.71 Det viktiga gränssnittet mot kunderna skall 
utvecklas, vilket innebär en inte lika hård knytning till enhetsledningar. En lokal 
logistikledare kommer att tillföras organisationen och finnas inom varje garnison. 
Logistikledaren tecknar överenskommelser med förbanden. Enhetsledningarna har 
det fulla ansvaret för personal och ekonomi och kraftsamlar till att genomföra 
beställd produktion på mest ändamålsenligt sätt.  
Nästa steg blir att minska FMLOG stab och divisionsstaberna, en ny 
ledningsorganisation organiseras under 2006. Genom ”outsourcing” kommer 
FMLOG att minska sin personalstyrka efterhand. Utveckling av organisation och 
arbetsformer för att skapa serviceanda i organisationen kräver tillsammans med 
behovet av expertkunskap en kompetensutveckling. Ledarskapet är ett viktigt 
område för kompetensutveckling, där utbildning av chefer kommer att ges hög 
prioritet.72  
 
En anpassning av Försvarsmaktens logistik till att tillhöra det moderna 
insatsförsvaret genomförs via att organisationen snabbt transformeras och 
reduceras. Grundläggande åtgärder är att när Försvarsmakten lämnar en ort, bör 
även FMLOG lämna orten. Formerna för styrningen av FMLOG övervägas. En 
grundläggande faktor bör vara att FMLOG omorganiseras i samma takt som den 
övriga Försvarsmakten så att inte underhåll/stöd kommer i efterhand. Av 
betydelse är att arbetet med omorganisationen genomförs med snabbhet. 
Stabernas organisation och dimensionering skall anpassas med hänsyn till övrig 
minskning inom FMLOG. Produktion vid enheter/avdelningar som skall läggas 
ner skall avbrytas så snart som möjligt. Den övergripande styrningen av 
funktionen logistik inom Försvarsmakten förbättras genom att en logistikinspektör 
inordnas i Försvarsmaktens centrala ledning.73 I Ashkenas (1997) framgår att 
gränssnittet mot kunderna alltid skall vara centralt, när kunden inte får gehör för 
sina önskemål är det akut. Att inte kunna ge kunden det som önskas är katastrofalt 
för en serviceorganisation som FMLOG är. Att ge sina enhetsledningar det fulla 
ansvaret är helt i den gränslösa organisationsteorins anda. Med ett minskande av 
FMLOG stab kommer staben att komma närmare verkligheten och friktionsytorna 
att minskas. Kompetensutveckling kan i detta samanhang kopplas till att 
enhetsledningarna har det fulla ansvaret och måste fatta snabba beslut det är 
viktigt att beslutsfattandet sker på plats och inte via en hierarkisk beslutskedja, 

                                                 
71 Wretman, föreläsning vid Försvarshögskolan, (2004-12-08). 
72 Åke Jansson, ”Ledaren”, artikel i Försvarsmaktens forum för logistik, ”Logistiknytt”, 2004, 
nummer 3, s. 2. 
73 Försvarsdepartementet, ”Försvarsmaktens grundorganisation”, 
 <http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/98/35/03888b72.pdf>, 2005-03-21. 
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kunderna vill inte vänta. Därför kräver detta kunskaper för att kunna improvisera, 
fatta beslut men framförallt att kunna agera självständigt, en satsning på 
kompetensutveckling utgör ett steg i rätt riktning mot en gränslös organisation.   
 
I ”Rapport från Arbetsgruppen Internationella insatser vid 
Försörjningsdivisionen” framgår med all tydlighet ett behov av att se över 
FMLOG: s organisation. Då arbetsgruppen framför att FMLOG i huvudsak kunnat 
fullfölja stödet till internationella insatser tack vare enskilda individers och vissa 
funktioners kompetens. Arbetsgruppen påpekar också att det saknas arbetsmetoder 
och rutiner för samordning, vidare att delar av arbetet har genomförts med oklara 
mandat och order. 74 Vidare nämner arbetsgruppen att FMLOG är avhängig av hur 
Försvarsmakten väljer att organisera och leda de internationella insatserna. 
Dessutom framgår att beslutsavsikt föreligger att JSS från 2005-06-01 blir egen 
produktionsenhet och FMLOG stab tillförs en planeringsfunktion för 
internationella insatser. Arbetsgruppen anser vidare att JSS uppgifter och 
bemanning är tveksam. Dock är budskapet oroväckande när:  
 
”Det kan konstateras att alla delar av FMLOG organisation inte är inriktade mot den nya 
Försvarsmakten med sin fokusering på ett insatt insatsförsvar och mot en ökad 
internationalisering.”75 
 
Arbetsgruppen presenterar i rapporten bl.a. följande slutsatser: 
Hela FMLOG måste öka förmågan vad avser stödet till internationella insatser. 
Prioriteringar av HKV omfattandes förband, verksamhet, materiel eftersöks. 
FMLOG bör få ett större ansvar på den internationella arenan.76  
 
Arbetsgruppen anser att den viktigaste slutsatsen är: 
 
”… de underprocesser som styr den förmågeskapande processen inte är tillräckligt kända och 
förstådda av de olika aktörerna.”77  
 
Arbetsgruppen anser att FMLOG bör tydliggöra roller och ansvar i respektive 
stödprocess.  Arbetet med att tydliggöra stödprocessarbetet bör inledas internt och 
därefter bakåt i kommandokedjan för att nå respektive stödprocessansvarig extern 
organisation. Arbetsgruppen föreslår att en egen logistikledning tillförs till 
logistikorganisationen, då denna funktion saknas samt stödet till Utlandsstyrkan 
förbättras genom att personal tillförs till missionsområdet från uppstart till 
avslutning av mission. Detta för att på sikt ta hand om ett antal logistikfunktioner i 
syfte att kvalitetssäkra logistikfunktionen. Arbetsgruppen anser att de lokala 
nationella enheterna inte skall ha uppgiften stödja insatsförbanden, uppgiften bör 

                                                 
74 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Logistik, Försörjningsdivisionen, Rapport från 
Arbetsgruppen Internationella insatser vid Försörjningsdivisionen, (2005-02-23, beteckning: 01 
800:900768), s. 1 
75 Rapport från Arbetsgruppen Internationella insatser vid Försörjningsdivisionen, s. 1. 
76 Rapport från Arbetsgruppen Internationella insatser vid Försörjningsdivisionen, s. 5. 
77 Rapport från Arbetsgruppen Internationella insatser vid Försörjningsdivisionen, s. 5. 
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vara central. Motivet är klart formulerat och arbetsgruppen menar att de lokala 
enheterna idag inte har tillräcklig kompetens eller tillräckligt regelverk för denna 
typ av verksamhet.78 

2.11 FMLOG och stödet till Utlandsstyrkan 
Den 1 oktober 2003 upprättades av FMLOG en ny ledningsresurs för stödet till 
utlandsstyrkan. Resursen blev JSS (Joint Support Service) som är grupperad i 
Uppsala i anslutning till OPIL. Organisatoriskt tillhör JSS Försörjningsenhet 
(FörsE) Uppsala. Uppgiften för JSS är att fungera som en kontaktyta mot OPIL 
som leder Utlandsstyrkan. Chefen för JSS är ansvarig för att samordna FMLOG: s 
stöd till Utlandsstyrkan, eftersom det finns krav på mycket korta besluts tider vid 
upprättande av en del utlandsmissioner. JSS ledningsresurs består av cirka 10 
personer med kompetenser inom bland annat inköp, rese-administration, 
materielkontroll och internationella transporter.79  

2.12 FMLOG - Joint Support Service (JSS)   
Chefen för JSS ansvar och arbetsuppgifter innebär att han leder arbetet med att 
aktivt samordna och förbättra stabsvägen mellan OPIL och FMLOG: s 
produktionsenheter. Samordnar genom befäl samtliga FMLOG: s stabs- och 
produktionsenheter, avseende stödet till utlandsstyrkan. Stödjer FMLOG stabs- 
och produktionsenheter med att initiera och bereda samordningsfrågor för 
genomförande av stöd till utlandsstyrkan.  
 
I samband med att materiel kommer tillbaka till Sverige från Utlandsstyrkan, skall 
materielstatus fastställas, teknisk materiel transporteras till verkstäder och beslut 
fattas var materielen skall förrådsställas. Samordningsansvaret för denna process 
är komplex och tillkommer JSS.80  
 
Vid JSS finns funktionen MOVCON, vilken ansvarar för att planera och beställa 
transporter av personal och materiel till och från Utlandsstyrkan.81 JSS utgör en 
viktig länk idag då Sverige i allt större utsträckning kommer att medverka i olika 
internationella åtaganden.82 I samband med Tsunami-katastrofen i Sydostasien 
2005, arbetade JSS och FMLOG med att snabbt få fram förnödenheter till 
katastrofområdet, med bl.a. läkemedel, kylcontainers, kistor, transportsäckar, filtar 
och bårar.83 

                                                 
78 Rapport från Arbetsgruppen Internationella insatser vid Försörjningsdivisionen, s. 2 ff. 
79 Schylander, föreläsning vid Försvarshögskolan, 2004-11-26. 
80 Tomas Skarpsvärd, ”Full huggning redan från start för JSS”, 
<http://www.fmlog.mil.se/article.php?id=11053> 2005-03-15. 
81 Movment Control. 
82 Tomas Skarpsvärd, ”Full huggning redan från start för JSS”, 
<http://www.fmlog.mil.se/article.php?id=11053>, 2005-02-18. 
83 Tomas Skarpsvärd, ”FMLOG snabbt igång med stöd till katastrofen i Sydostasien”, 
<http://www.fmlog.mil.se/index.php?lang=S&c=news&id=25642>, 2005-02-18. 
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2.13 Sammanfattning 
Som avslutning på litteraturstudien sammanfattas följande betydande riktningar 
för FMLOG: s utveckling med anledning av Försvarsbeslut 04.  
Det nya insatsförsvaret skall kunna användas för uppgifter både internationellt 
(globalt) och nationellt. Det nya insatsförsvaret har den internationella förmågan i 
centrum, de internationella uppgifterna ställer högsta kraven på vår direkta 
duglighet. Det nya insatsförsvaret är ett försvar som kommer att vara verksamt i 
ständiga insatser på den internationella arenan, agerande i en ogenomskådlig 
komplexitet.  
 
Att kunna stödja och underlätta denna komplexa och pågående verksamhet måste 
det finnas ett regelverk som tydliggör ansvarsförhållanden avseende stödet till 
Utlandsstyrkan. Det är av vikt att de olika processerna samordnas, för att uppfylla 
de krav som ställs på Sveriges internationella förmåga. 
 
All inriktning, utveckling och produktion av förband och system skall ske mot 
insatsförmågor. De delar som inte spårar mot beslutade insatsförmågor och inte 
uppfyller kriterier för forskning och utveckling skall avvecklas. Detta harmonierar 
med där Försvarsmaktens förband nedläggs, avvecklas också FMLOG: s 
verksamhet.  
 
De direkta åtgärderna från FMLOG med anledning av försvarsbeslutet är att JSS 
kommer att lyda direkt under Chefen för FMLOG.  FMLOG som skall utnyttjas 
bättre i stödet till Utlandsstyrkan genom att utnyttja den inneboende kompetensen 
i FMLOG. Anpassningen till FB 04 kommer att innebära en reducering av 
FMLOG: s organisation och av personal. Reduceringen och avveckling av 
FMLOG:s organisation bör ses i detta sammanhang som utveckling. Införande av 
lokala logistikledare gynnar en högre servicegrad mot kunden. Införandet av en 
s.k. Logistikledning innebär att ytterligare en ledningsnivå skapas.  
FMLOG avser att kvalitetssäkra logistiken på sikt genom att överta vissa 
logistikbefattningar i Utlandsstyrkan. FMLOG kommer att satsa på 
kompetensutveckling av chefer. 
I Ashkenas (1997) framgår ett antal likheter i det teoretiska underlaget, bland 
annat att den globala gränsen som flyttats, de framtida kraven på att den globala 
gränsen måste passeras då Försvarsmakten fått/får uppgifter utanför rikets gränser, 
förändringar i ledningsstrukturen, reduceringar och avveckling av organisationen, 
införande av logistikledare för att komma nära kunden och en satsning på 
kompetensutveckling.  
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3. Metod  
3.1 Deltagare 
I enkätundersökningen deltog 29 officerare, antalet respondenter har varit: 10 
officerare ur Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG) och 7 officerare ur 
HKV/OPIL/ATK, vilka benämns som nationella logistikbefäl (NLB). De övriga 
12 var officerare som tjänstgjort i en militär mission utom riket, dessa benämns 
som Utlandsstyrkan (US). Urvalet har gjorts systematiskt utifrån vissa medvetet 
formulerade urvalsfaktorer. Urvalet av dessa officerare har inte skett 
slumpmässigt. Urvalet har grundats på respondenternas kompetens, erfarenhet och 
nivå, samt möjlighet att förändra i egen organisation och att kunna påverka en 
utveckling av den samma.  

  3.2 Material  
Syftet med enkätundersökningen är att utgöra uppsatsens huvudsakliga empiriska 
grund. Inledningsvis besvaras ett antal bakgrundsfrågor som rör respondenten, 
därefter besvaras 9 stycken frågeställningar om Försvarsmaktens 
logistikorganisation och dess förändringsbehov med anledning av Försvarsbeslut 
2004. Frågeställningarna i enkäten är direkta och relativt neutrala, vilket utformats 
medvetet för att inte styra eller vägleda respondenten i dennes val av svar på 
frågorna.  

 
1. Vad anser du om Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG)? 
Bra  Bra, men kan förbättras Mindre bra   
 
2. Hur har du uppfattat utvecklingsprocessen i FMLOG? 
Bra, pågår ständigt Ok, pågår   Mindre bra   
 
3. Hur upplever du att samverkan med andra delar av Försvarsmakten fungerar? 
Bra  Godtagbar  Mindre bra  
 
4. Hur upplever du att FMLOG efterlever kravet på stöd till Utlandsstyrkan? 
Bra  Accepterad  Mindre bra  
  
5. Anser du att det är nödvändigt att förändra FMLOG organisation med anledning 
av Försvarsbeslut 04. 
Ja,   Liten omorg klarar detta  Nej, omorg behövs inte 
 
6. Anser du att det är nödvändigt att förändra Joint Support Service (JSS) 
organisation med anledning av Försvarsbeslut 04 ? 
Ja, stora förändringar Små förändringar Inga förändringar 
 
7. Tror du att samtliga ledningsnivåer för logistikledning behövs i FM efter FB 04? 
Ja  Nej 
 
8. Anser du att den svenska logistikorganisationen är optimerad och interoperabel 
gentemot de krav på svensk militär internationell medverkan (enligt FB 04)?  
JA  Nej   Kan inte bedöma detta 
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9. Anser du att den svenska logistikorganisationen optimalt kan hantera 
logistikuppgifter i samband med internationella insatser (enligt FB 04)?  
JA  Nej   Kan inte bedöma detta 
     

 
De officerare som tjänstgjort i Utlandsstyrkan har endast besvarat den korta 
versionen som består av ovanstående enkät fast då med sju frågor och som 
anpassats mot tjänstgöringen i Utlandsstyrkan. I den korta versionen har en 
ändring i frågorna gjorts för att passa respondenterna, ändringen av enkätfrågorna 
består i: fråga 1 har utgått, fråga 2 har FMLOG bytts ut mot ”stödet till 
Utlandsstyrkan”, i fråga 3 har ”med andra delar av Försvarsmakten” bytts mot 
”mission och det svenska stödet”. 
 
Resterande 8 frågor har tagits från Ashkenas (1997), frågorna finns färdiga och till 
dessa frågor finns ett instrument för att utvärdera respondenternas svar om den 
egna organisationens gränser, deras behov av förändring och deras bredvillighet 
till förändring. Frågeställningen i respektive fråga har anpassats så långt som 
möjligt för att kunna användas i enkätundersökningen, (se bilaga 2) och har 
därefter tillsänts personal i nationell logistikbefattning (NLB). Frågorna är 
formulerade för att besvara hur långt företaget kommit i att uppnå de nya 
framgångsfaktorerna, hur långt företaget kommit i arbetet med att luckra upp de 
fyra gränserna. Att bedöma signaler i företaget hur sund dess hierarki är likväl 
som att se varningstecken på intrasslade vågräta gränser samtidigt som hur 
företaget handlar för att skapa vågrät harmoni. Samt se hur långt företaget kommit 
när det gäller att skapa ett gränslöst kundleverantör förhållande och slutligen hur 
långt företaget kommit på vägen mot globaliseringen. Exempel enligt nedan: 

 
Att ta ställning: Framgångsfaktorer  
Anvisningar: Gör en bedömning av hur dessa faktorer verkar i din organisation genom att 
ringa in hög, medel, eller låg på varje faktor.  
1. Snabbhet  Hög medel låg 
2. Flexibilitet   Hög medel låg 
3. Integrering   Hög medel låg 
4. Innovation  Hög medel låg 
 
Att ta ställning: Faktorer. 
Anvisningar: Avgör hur ofta följande fem faktorer blir synliga i din organisation genom 
att ringa in en siffra mellan 1 (för ofta) och 10 (sällan).  
1. Långsam reaktionsförmåga   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2. En återhållsam inställning till förändringar 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3. Dold verksamhet   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4. Intern frustration   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5. Kunder som känner sig försummade   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
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3.3 Procedur  
Efter det att respondenterna hade identifierats, har dessa tillfrågats om de vill 
stödja uppsatsen med att besvara en enkät med ett antal olika frågor. Därefter har 
respondenterna tillsänts enkäten per post. Respondenter som tjänstgör inom 
närområdet har vidtalats personligen och internpost använts. Respondenterna har 
inte känt till varandra. Antalet vidtalade alternativt tillfrågade har varit 41 
officerare, 29 svar har erhållits. Bortfallet ur enkätundersökningen har varit 12 
officerare, uteblivet svar har motiverats av utlandsresa, militära övningar utom 
riket eller tidsbrist. Svarsperioden har varierat mellan en till tio veckor. Enkäterna 
har provats på ett mindre antal personer innan utskick, för att minimera eventuella 
oklarheter. På grund av felaktigheter har två frågor tagits bort. 
 
 

4. Resultat och diskussion  
4.1 Resultat av enkätundersökning 
NLB, se bilaga 2. Är de respondenter som medverkar/medverkat i nationellt stöd 
till Utlandsstyrkan, från strategisk till taktisk nivå. NLB har tilldelats enkät 1. 
Antalet respondenter för denna enkät 29 st. 17 svar har erhållits (3 st. strategisk 
nivå, 12 st. operativ nivå, 2 st. taktisk nivå). 12 svar har uteblivit (3 st. strategisk 
nivå, 9 st. operativ nivå). Uteblivet svar på fråga 7 (1 respondent strategisk nivå), 
fråga 16 (3 respondenter, 2 strategisk, 1 operativa nivån), motiv till uteblivna svar 
är att respondenterna inte haft kunskap (fråga 7) samt att respondenterna haft 
svårt att applicera frågorna på den militära organisationen (fråga 17). 
 
US, se bilaga 3. Är de respondenter som mottagit stöd i utlandsmission. Denna 
kategori utgör taktisk nivå, med den taktiska nivån förstås såsom National Supply 
Element (NSE), den svenska Kosovo-bataljonen och till enskilda stabsofficerare i 
nivå 3 som tjänstgjort i internationell militär stab till officerare tjänstgörande som 
FN-observatörer. Kategori 2 har tilldelats korta versionen. Antal respondenter för 
denna enkät 12 st. 11 svar har erhållits. 1 svar har uteblivit. 
Uteblivet svar på fråga 3 (1 respondent), fråga 4 (2 respondenter), fråga 6 (1 
respondent) motiv för uteblivna svar har varit att respondenterna ej haft kunskap 
att svara på frågan.  

4.2 Resultat av enkät undersökning, gemensamt (NLB) och (US). 
1. (NLB) Vad anser du om Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG)? 
14 respondenter anser att Försvarsmaktens logistikorganisation är bra, men kan 
förbättras, 3 respondenter anser att den är mindre bra.  Ur ett modernt 
organisationsperspektiv är Försvarsmaktens logistikorganisation en ung och 
modern organisation. Transformeringen från Underhållsregementena till 
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Försvarsmaktens logistikorganisation har skett i närtid, 2002-01-01.84 Svaret på 
frågan ger ett budskap var FMLOG står idag och visar att respondenterna anser att 
organisationen kan förbättras.  
 
2. (NLB) Hur har du uppfattat utvecklingsprocessen i FMLOG? 
Sex av respondenterna anser att utvecklingsprocessen är bra och den pågår 
ständigt.  Sju respondenter är nöjda med utvecklingsprocessen och att den pågår. 
Endast fyra respondenter är missnöjda med FMLOG: s utvecklingsprocess och 
anser den vara mindre bra. Det som är positivt är att huvuddelen av 
respondenterna har en positiv syn, på att FMLOG utvecklas kontinuerligt av olika 
karaktärer, trots att det finns en diskrepans mellan alternativen ”bra” och ”bra, 
men kan förbättras”.  
 
2.1. (US) Hur har du uppfattat utvecklingsprocessen för stödet till 
Utlandsstyrkan? 
Tio respondenter är nöjda med utvecklingsprocessen i FMLOG och har 
uppfattning att utvecklingsprocessen pågår. Endast två respondenter anser den är 
mindre bra. Det är bra att huvuddelen av respondenterna har en positiv syn, på att 
FMLOG utvecklas kontinuerligt. 
 
3. (NLB) Hur upplever du att samverkan med andra delar av Försvarsmakten 
fungerar? 
Endast en respondent anser att samverkan med andra delar av FM fungerar bra. 14 
respondenter anser att samverkan fungerar godtagbart. Två respondenter anser att 
samverkan med andra delar fungerar mindre bra. Då samverkan är grunden för 
FMLOG: s verksamhet är det viktigt att svaret bli positivt.  
 
3.2. (US) Hur upplevde du att samverkan var mellan missionen och det svenska 
stödet, frågan riktar sig enbart till det logistiska stödet? 
Fem respondenter anser att samverkan mellan mission och det svenska stödet är 
bra. Sju respondenter anser att samverkan mellan mission och det svenska stödet 
var godtagbart. Ingen respondent anser samverkan mellan mission och det svenska 
stödet var mindre bra. Här kommer svar på hur FMLOG genomfört sitt stöd till 
Utlandsstyrkan, svaret är till huvuddelen positivt. 
 
4. (NLB) Hur upplever du att FMLOG efterlever kravet på stöd till 
Utlandsstyrkan? 
Två respondenter anser att FMLOG efterlever kravet på stöd till Utlandsstyrkan 
på ett bra sätt. 11 respondenter anser att det är bra, fyra respondenter anser att 
FMLOG efterlever kravet på stödet mindre bra. Huvuddelen av respondenterna 
har lämnat ett positivt svar, vilket är det viktiga och det finns ett inneboende 
förtroende för FMLOG. De negativa svaren bör ha kunnat utredas.  

                                                 
84 Försvarsmaktens logistik, <http://www.fmlog.mil.se>, 2005-04-04. 
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5. (NLB) Anser du att det är nödvändigt att förändra FMLOG organisation med 
anledning av Försvarsbeslut 04. 
Tretton respondenter anser att det är nödvändigt att förändra FMLOG med 
anledning av FB 04. Fyra respondenter anser att detta skulle kunna klaras av med 
en liten omorganisation. Ingen av respondenterna anser att en omorganisation ej 
behövs.  Huvuddelen av respondenternas svar anger att en omorganisation är 
nödvändig med anledning av FB 04.  
 
5.3. (US) Anser du att det är nödvändigt att förändra FMLOG: s organisation 
med anledning av Försvarsbeslut 04? 
Elva respondenter anser att det är nödvändigt att förändra FMLOG: s organisation 
med anledning av Försvarsbeslut 04. En respondent har uteblivit med sitt svar. 
Huvuddelen anser att det är nödvändigt att förändra FMLOG: s organisation med 
anledning av försvarsbeslutet.  
 
6. (NLB) Anser du att det är nödvändigt att förändra Joint Support Service (JSS) 
organisation med anledning av Försvarsbeslut 04? 
Åtta respondenter anser att stora förändringar måste till för JSS med anledning av 
Försvarsbeslut 04. Nio respondenter anser att små förändringar skulle vara 
tillräckliga. Det finns ingen respondent som anser att ”inga förändringar” behöver 
göras med anledning av FB 04. I svaren har framkommit att JSS som organisation 
inte är tillräckligt känd inom Försvarsmakten, vilket kan ha sin förklaring med att 
denna del av FMLOG är relativt ny som organisation.  
Konsensus i svaren om en nödvändig förändring av JSS tyder samtidigt på en 
insikt om behovet av förändring, inför det ökade internationella deltagandet.  
 
6.4. (US) Anser du att det är nödvändigt att förändra Joint Support Service (JSS) 
organisation med anledning av Försvarsbeslut 04? 
Fem respondenter anser att det är nödvändigt med stora förändringar av JSS. Fyra 
respondenter anser att det räcker med att göra små förändringar av JSS. En 
respondent anser att inga förändringar behövs av JSS. En respondent har avstått 
att svara. I svaren framgår en tveksamhet om vad JSS är. Vilket kan ha resulterat i 
att svar uteblivit. Likväl här påvisas att det finns ett behov av information likt 
föregående fråga. 
 
7.  (NLB) Tror du att samtliga ledningsnivåer för logistikledning behövs i FM 
efter FB 04? 
En respondent anser att ledningsnivåerna i FM behövs efter FB 04. Sexton 
respondenter anser att ledningsnivåerna inte behövs efter FB 04. Reducerade antal 
ledningsnivåer leder osökt till minskade antal friktionsytor vilket är en 
framgångsfaktor.  Medförande att verkligheten närmar sig de operativa och 
strategiska nivåerna.  
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8. (NLB) Anser du att den svenska logistikorganisationen är optimerad och 
interoperabel gentemot kraven på svensk militär internationell medverkan (enligt 
FB 04)?  
Ingen respondent har svarat ja, att den svenska logistikorganisationen är 
optimerad och interoperabel gentemot kraven på svensk militär internationell 
medverkan (enligt FB 04)? Tretton respondenter anser att den svenska 
logistikorganisationen inte är optimerad och interoperabel gentemot kraven på 
svensk militär internationell medverkan (enligt FB 04)? Fyra respondenter anger 
att de inte kan bedöma om att den svenska logistikorganisationen är optimerad 
och interoperabel gentemot kraven på svensk militär internationell medverkan 
(enligt FB 04)? Respondenternas svar anger en tydlig riktning att Försvarsmaktens 
logistikorganisation inte är optimerad och interoperabel gentemot kraven på 
svensk militär internationell medverkan.  
 
8.5. (US) Anser du att den svenska logistikorganisationen är optimerad och 
interoperabel gentemot de krav på svensk militär internationell medverkan (enligt 
FB 04)?  
Ingen respondent har svarat ja, att den svenska logistikorganisationen är 
optimerad och interoperabel gentemot kraven på svensk militär internationell 
medverkan (enligt FB 04)? Tolv respondenter anser att den svenska 
logistikorganisationen inte är optimerad och interoperabel gentemot kraven på 
svensk militär internationell medverkan (enligt FB 04)? Två respondenter anser 
sig inte kunna bedöma detta. I övrigt se fråga 8. 
 
9. (NLB) Anser du att den svenska logistikorganisationen optimalt kan hantera 
logistikuppgifter i samband med internationella insatser (enligt FB 04)?  
Fem respondenter anser att den svenska logistikorganisationen optimalt kan 
hantera logistikuppgifter i samband med internationella insatser (enligt FB 04)? 
Tio respondenter anser att den svenska logistikorganisationen inte optimalt kan 
hantera logistikuppgifter i samband med internationella insatser (enligt FB 04)? 
Två respondenter kan inte bedöma om den svenska logistikorganisationen 
optimalt kan hantera logistikuppgifter i samband med internationella insatser 
(enligt FB 04)? 
 
9.6. (US) Anser du att den svenska logistikorganisationen optimalt kan hantera 
logistikuppgifter i samband med internationella insatser (enligt FB 04)?  
En respondent anser att den svenska logistikorganisationen optimalt kan hantera 
logistikuppgifter i samband med internationella insatser (enligt FB 04)? 
Tio respondenter anser att den svenska logistikorganisationen inte optimalt kan 
hantera logistikuppgifter i samband med internationella insatser (enligt FB 04)? 
Ingen respondent har angett att kan inte bedöma om den svenska 
logistikorganisationen optimalt kan hantera logistikuppgifter i samband med 
internationella insatser (enligt FB 04)? En respondent har uteblivit med sitt svar. 
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Frågor ur Ashkenas (1997). Endast NLB 
 
10. Mognadsgrad för införandet av den gränslösa organisationen. (Denna fråga 
kan användas generellt över alla gränser, formulär 2).  
I resultatet framkommer i hur hög grad respondenternas egen organisation kan 
komma att appliceras den gränslösa organisationsteorin. Kontentan av svaren blir 
att den gränslösa organisationsteorin skulle kunna appliceras Försvarsmaktens 
logistikorganisation och inom logistikfunktionen inom Försvarsmakten.  
Resultatet visar att tio respondenter (58 %) av 17, har passerat medelvärdet 96 och 
vilket påvisar att uppluckringsgraden av gränserna är hög, samt att respektive 
respondent och dess organisation har kommit mycket långt i arbetet mot den 
gränslösa organisationen.   
Resultatet visar att 7 respondenter (41 %) av 17, inte har nått upp till medelvärdet 
96, resultatet visar att det finns gränsfall likväl som det finns extremt låga resultat, 
här har alla fyra gränserna olika grad av passage, den vågräta gränsen har en 
framträdande roll. Framgångsfaktorerna (snabbhet, flexibilitet, innovation) har 
låga värden, dock kan inte någon framgångsfaktor framhållas framför någon 
annan. I denna kategori krävs en avsevärd arbetsinsats för att kunna applicera den 
gränslösa organisationen. Sammanfattningsvis kan uttryckas att merparten har 
mycket goda förutsättningar för att applicera den gränslösa organisationen. 
 
11.1 Framgångsfaktorer, formulär 3, ”vertikal”: hur sund är din organisation, 
endast NLB. 
Resultatet visar att 7 respondenter (41 %) av 17 respondenter, har passerat 
medelvärdet 8 vilket de uppfattar som sin organisation är snabb, flexibel, det finns 
innovation och den tillåts att verka inom organisationen, integrering inom 
organisationen fungerar.  
Resultatet visar att 5 respondenter (29 %) av 17, ligger på medelvärdet 8 och där 
över, även här har framgångsfaktorn innovation fått lågtvärde. 
Resultatet visar att 5 respondenter (29 %) av 17 respondenter inte har passerat 
medelvärdet 8, framgångsfaktorerna integrering och innovation fått låga värden. 
 
Samtliga respondenter kan identifiera framgångsfaktorerna inom den egna 
organisationen. Fem respondenter har dock påpekat att de har problem inom 
organisationen med låg integrering och innovation. Fem respondenter påpekar att 
framgångsfaktorn innovation begränsas inom organisationen. Att kunna 
identifiera framgångsfaktorerna är ett steg i rätt riktning, tolka dessa 
framgångsfaktorer, applicera dessa på sin egen organisation, analysera hur 
organisationen fungerar och kommit fram med ett resultat.  
En förklaring till resultatet kan vara strukturen i den organisation respondenten 
arbetar, är beroende av kontroll och begränsar framgångsfaktorerna vilket är 
typiska begränsningsfaktorer i en militär organisation vilken företräder det gamla 
med distinkta roller, specialisering och kontroll, vilket motverkar just 
framgångsfaktorerna integrering och innovation. Förutsättningen för att få ett 
negativt resultat på just dessa två framgångsfaktorer har kunnat förutses. 
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11.2 Varningsflaggor, formulär 3, ”vertikal”: hur sund är din organisation, 
endast NLB. 
Resultatet visar att 8 respondenter (47 %) av 17 respondenter, har passerat 
medelvärdet 25-30, vilket innebär att respondenterna anser sig arbeta arbetar i en 
organisation med långsam reaktionsförmåga, en återhållsam inställning till 
förändringar, intern frustration och kunder som känner sig försummade ibland till 
sällan förekommer.  
Resultatet visar att 4 respondenter (23 %) av 17 respondenter, ligger inom 
medelvärdet 25-30, vilket innebär att respondenterna anser sig arbeta i en 
organisation med långsam reaktionsförmåga, en återhållsam inställning till 
förändringar, intern frustration och kunder som känner sig försummade för ofta 
till ibland förekommer.  
Resultatet visar att 5 respondenter (29 %) av 17 respondenter, ligger under 
medelvärdet 8, vilket innebär att respondenterna anser sig arbeta i en organisation 
med långsam reaktionsförmåga, en återhållsam inställning till förändringar, intern 
frustration och kunder som känner sig försummade ofta till ibland förekommer.  
 
Respondenterna anser att deras organisation innehar en alltför ofta långsam 
reaktions förmåga, vilket är ett tecken på att organisationens hierarki fungerar 
dåligt. Svaren ger också vid handen att organisationen visar en viss återhållsamhet 
vid förändringar, vilket för det mesta betyder att de lodräta gränserna blivit alltför 
stela.  Respondenterna medger också att dold verksamhet förekommer, vilket är 
ett tecken på att hierarkin fungerar dåligt, den dolda verksamheten kan utgöras av 
att kreativitet och innovation hålls dolda därför att de anställda förmodligen vet att 
nya idéer kommer att motarbetas.  
Respondenterna svarar att de medger att det finns en viss intern frustration i deras 
organisation, vilket också tyder på att hierarkin fungerar dåligt, denna interna 
frustration kan bestå av att när anställda och chefer känner sig missnöjda genom 
att organisationen fungerar otillfredsställande vilket påverkar deras personliga 
situation. Denna påverkan utgörs främst genom att chefer och anställda inte 
känner att någon bryr sig om dem, inte uppskattas eller belönas, inte får gehör för 
sina synpunkter eller det allvarligaste att människor känner sig orättvist 
behandlade.  
Respondenterna anser också att deras kunder känner sig försummade, denna 
varningssignal är särskilt akut om kunderna till organisationen inte får gehör för 
sina önskemål. Respondenternas svar utgör det typiska för ”det gamla”. I en 
modern organisation är dessa tecken förödande. En lösning kan vara att 
organisationen öppnar upp informationen på alla nivåer, öppna eller släppa på 
befogenheten genom att beslut tas där det är nödvändigt, utnyttja organisationens 
samlade kunskap genom att acceptera en nivåoberoende lösning av problemet. I 
samband med denna ”öppning” får ju inte organisation släppa helt på gränserna 
för då uppstår lätt kaos. I en sådan situation gäller att samtidigt inte fästa så stor 
vikt på befogenheter eller befattning, utan se vem som har användbara idéer.  I 
dessa situationer är det svårt att just hitta den ”gyllne medelvägen” på detta 
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problem. Något som också är svårt att tillämpa, men mycket användbart är 
belöningar.  
 
11.3 Top down, formulär 3, ”vertikal”: hur sund är din organisation, endast NLB. 
Resultatet visar att 8 respondenter (47 %) av 17 respondenter, ligger över 
medelvärdet 20-24, vilket innebär att respondenterna upplever sig arbeta i en 
organisation med sund hierarki med fritt informationsutbyte, befogenheter att fatta 
beslut finns där de behövs mest, kunskaper är jämt fördelade, belöningar är 
baserade på kunskaper och prestationer. 
 
Resultatet visar att 7 respondenter (41 %) av 17 respondenter, ligger i medelvärdet 
20-24, vilket innebär att respondenterna upplever sig arbeta i en organisation som 
står mellan en traditionell hierarki med information som endast är tillgänglig på 
toppnivå, befogenheter att fatta beslut är centraliserade till toppnivån, kunskaper 
är specialiserade och specialinriktade, belöningar är baserade på befattning.  Och 
en sund hierarki med fritt informationsutbyte, befogenheter att fatta beslut finns 
där de behövs mest, kunskaper är jämt fördelade, belöningar är baserade på 
kunskaper och prestationer. 
Resultatet visar att 2 respondenter (12 %) av 17 respondenter, ligger under 
medelvärdet 20, vilket innebär att respondenterna upplever sig arbeta i en 
organisation som står för en traditionell hierarki med information som endast är 
tillgänglig på toppnivå, befogenheter att fatta beslut är centraliserade till 
toppnivån, kunskaper är specialiserade och specialinriktade, belöningar är 
baserade på befattning.   
 
I enkätsvaren framkommer att det är svårt att komma till avslut i viktiga frågor, 
det finns inga tydliga delegeringar, chefer tar inte beslut i tid. Detta är den gamla 
hierarkiska organisationens främsta brister vilket påvisar att organisationen lever 
kvar i den gamla, stela, omoderna organisationsmodellen där ledningen inte litar 
på de lägre nivåernas förmåga att fatta bra och välgrundade beslut.  
Å ena sidan är detta illavarslande för en organisation, å andra sidan är svaret 
ganska naturligt, respondenterna tillhör Försvarsmakten, vilket är en gammal, stel, 
omoderna organisationsmodell. Det bör vara en framtidsfråga för det nya flexibla 
moderna insatsförsvaret att just minska ”top-down” och ledningsnivåerna för att 
få beslut på rätt tid, rätt ögonblick, rätt nivå och av rätt person. Beslut bör i 
modern tid tas på lägsta möjliga nivå. 
 
12. Identifiera 1, Varningstecken, formulär 4, ”horisontal”: intrasslade vågräta 
gränser, endast NLB. 
Resultatet visar att 6 respondenter (35 %) av 17 respondenter, ligger under 
medelvärdet, vilket innebär att respondenterna tycker sig arbeta i en organisation 
som befinner sig i ett område där det inte alls stämmer att organisationen 
karaktäriseras av intrasslade vågräta gränser.  
Resultatet visar att 4 respondenter (23 %) av 17 respondenter, ligger i 
medelvärdet, vilket innebär att respondenterna tycker sig arbeta i en organisation 
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som befinner sig i ett mellanområde där det inte alls stämmer att organisationen 
karaktäriseras av intrasslade vågräta gränser och att det stämmer helt och hållet att 
organisationen karaktäriseras av intrasslade vågräta gränser.  
Resultatet visar att 7 respondenter (41 %) av 17 respondenter, ligger över 
medelvärdet, vilket innebär att respondenterna tycker sig arbeta i en organisation 
som befinner sig i ett område där det stämmer helt och hållet att organisationen 
karaktäriseras av intrasslade vågräta gränser. 
 
Ett klart och svar är att det framgår att huvuddelen av respondenterna (12 svar, 71 
%) svarat att deras organisation befinner sig i området att det stämmer till att det 
stämmer helt och hållet att organisationsprocesserna är långsamma och 
sekventiella istället för att vara snabba och parallella. Detta är ett tydligt tecken att 
deras organisation tillhör i hög grad det traditionella och gamla, där faktorerna 
distinkta roller, specialisering och kontroll där arbetsfördelningen sällan var 
kritiserad.   
Nära hälften av respondenterna, åtta respondenter (47 %) anger att det finns 
funktionsgrupper som skyddar sitt eget revir än att betjäna kunden likväl att det 
finns funktionsgrupper som anser det viktigare uppfylla sina egna funktionsmål än 
att bidra till organisationen.   
Huvuddelen av respondenterna, 11 respondenter (64 %) anser att Funktionsgrenar 
inte betraktar varandra med misstänksamhet, inte skyller olika problem på 
varandra och agerar som om fienden finns inom organisationen. Trots detta 
existerar problematiken, då 6 respondenter (35 %) anser att så är fallet.  
Revirfrågor är klassiska tecken på rigida vågräta gränser. Varje ändring i 
processen betraktas som om den motverkar status quo i stället för att vara bra för 
organisationen och det slutar med att avdelningar/enheter lägger ner mer tid att 
skydda sitt revir än på att tillfredställa kunden. Att gå från funktionella mål till 
organisatoriska mål är ofta en smärtsam förändring. Interna strider eller vågrät 
åderförkalkning nästan alltid splittrande och energikrävande. Syndromet är tydligt 
där avdelningar/enheter tvistar om resurser, privilegier och makt. Vilket en 
divisionaliserad organisation oftast står för. En konsekvens av detta är att stödet 
för den flexibla verksamhetsstyrningen som eftersträvas, kan bli kontraproduktiv. 
 
Huvuddelen av respondenterna, 11 respondenter (64 %) svarat att organisationen 
svänger mellan decentralisering och centralisering, 6 respondenter (35 %) anser 
att så inte är fallet. En respondent anger att en orsak kan vara att delar 
Försvarsmakten arbetar med ett flerårsperspektiv. Detta är i alla fall ett 
varningstecken som till slut kan leda till en omstrukturering. Detta tillämpas för 
det mesta på strukturella lösningar beträffande beteende eller processutmaningar. 
Problemet bör istället försöka överbryggas genom att det specifika symtomet 
attackeras i stället för underliggande dynamik, dessa varningssignaler tyder på 
intrasslade vågräta gränser.  
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13. Identifiera 2, Vågrät harmoni, formulär 4, ”horisontal, endast NLB. 
Resultatet visar att 17 respondenter (100 %) av 17 respondenter, anser att 
organisationen alltid håller kunden i fokus. 
Resultatet visar att 8 respondenter (47 %) av 17 respondenter, anser att kunden har 
enda kontaktpunkt med respondentens organisation 
Resultatet visar att 9 respondenter (53 %) av 17 respondenter, anser att kunden 
inte har enda kontaktpunkt med respondentens organisation 
Resultatet visar att 8 respondenter (47 %) av 17 respondenter, är neutrala i frågan 
om att det finns aktiva och robusta processer för att dela oss av våra lärdomar med 
alla kundgrupper och funktion med andra kundgrupper 
Resultatet visar att 4 respondenter (23 %) av 17 respondenter, anser att det finns 
aktiva och robusta processer för att dela oss av våra lärdomar med alla 
kundgrupper och funktion med andra kundgrupper 
Resultatet visar att 5 respondenter (29 %) av 17 respondenter, anser att det inte 
finns aktiva och robusta processer för att dela oss av våra lärdomar med alla 
kundgrupper och funktion med andra kundgrupper 
 
Den gränslösa vågräta organisationen börjar och slutar med kunderna, hur dessa 
än definieras. Att tillfredställa kunden måste antingen en person eller en 
processpunkt bära det främsta ansvaret för att kunden får det han/hon vill ha, för 
lösa problematiken med kundtillfredsställelse kan i vissa fall en ”kundledare” 
svara för detta. Kundledaren skall vara grundligt insatt i hur kunden och kundens 
organisation fungerar. Att ta hand om kunden skall vara en särpräglad syn hos en 
serviceorganisation. En funktionell kompetensuppbyggd serviceorganisation som 
FMLOG bör ha en hög kundfokusering. En kundledare kommer också att införas 
vid FMLOG.  
 
14. Identifiera 3, formulär 5, ”extern” hur väl är sammanlänkad är din 
organisations värdekedja, endast NLB. 
Resultatet visar att 5 respondenter (29 %) av 17 respondenter, befinner sig över 
medelnivån och har nått mycket stor framgång med sin organisation på vägen mot 
en gränslös relation med kunder och leverantörer. 
Resultatet visar att 9 respondenter (53 %) av 17 respondenter, befinner i området 
kring medelvärdet, vilket innebär att stora framsteg med sin organisation på vägen 
mot en gränslös relation med kunder och leverantörer. 
Tre respondenter har inte avgivit svar på frågan. 
 
Av samtliga respondentsvar kan konstateras att alla respondenter och deras 
organisationer har gjort stora framsteg till stor framgång när det gäller vägen fram 
mot en gränslös organisation och en gränslös relation till kunderna. Av svaren kan 
utläsas att många respondenter är beredd att ytterligare utveckla detta förhållande. 
Ett antal respondenter reflekterar att det är svårt att göra jämförelsen mellan 
Försvarsmakten och mot ett civilt företag, då den militära organisationsmodellen 
utvecklar strategier och planer var för sig. Utbyte av information och gemensam 
problemlösning är begränsad i verksamheten, o-synkroniserade 
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informationssystem, komplexa redovisnings-, beräknings- och ekonomisystem. 
Vilket kännetecknar en gammal hierarkisk organisation. Positivt är att den 
gränslösa organisationen finns och existerar, FMLOG förtjänar att få veta det och 
därmed bli medveten om sin situation för medvetet applicera framgångsfaktorerna 
i syfte att bli bättre och effektivare.    
 
15. Internationalitet, formulär 6, ”globalitet”, hur långt har organisationen 
kommit på vägen mot globaliseringen, endast NLB.  
Resultatet visar att 2 respondenter (12 %) av 17 respondenter, befinner sig över 
medelnivån och befinner sig redan i det globala stadiet, organisationen är seriöst 
engagerad i att avlägsna de globala gränserna och håller förmodligen på att 
konsolidera och institutionalisera detta arbetssätt. 
Resultatet visar att 6 respondenter (35 %) av 17 respondenter, befinner sig på 
medelnivån och har gjort avsevärda framsteg på vägen mot att avlägsna globala 
gränser, men förbättringar måste göras på vissa områden. 
Resultatet visar att 9 respondenter (53 %) av 17 respondenter, befinner sig under 
medelnivån och befinner sig i begynnelsestadierna i globaliseringen. Många 
organisatoriska stöd har inte utvecklats ännu och motståndet måste  
En intressant synpunkt är att 12 respondenter (71 %) anser att acceptera 
internationella uppdrag är en språngbräda till framtida framgång, 4 respondenter 
(23 %) är neutrala och en respondent anser att detta inte stämmer med att 
internationella uppdrag inte är en språngbräda till framtida framgång.   
 
Enkäten talar för att deltagande inte sker rutinmässigt i arbetsgrupper över 
gränserna. Utbildningsprogram inbegriper utsättande för globala frågor och 
systemet och organisationen respekterar ej olika ledarstilar.  Det konstateras att 9 
respondenter uppnått och 8 respondenter passerat begynnelsestadiet av 
globaliseringen. Cirka hälften har alltså passerat begynnelsestadiet och befinner 
sig i en organisation som gjort avsevärda framsteg mot att avlägsna de globala 
gränserna, men förbättringar måste göras på de områden som presenterats. Det 
kommer att fordras när Försvarsmakten internationaliseras och transformeras till 
det nya flexibla insatsförsvaret. De nationella gränserna har förflyttats genom 
medlemskapet i EU, Sveriges bidrag till det internationella styrkeregistret och det 
internationella deltagande som sker i nutid.  
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4.3 Sammanfattade slutsatser av resultat och diskussion. 
Från enkätsvaren framgår att respondenterna är positivt inställd till och hur 
Försvarsmaktens logistikorganisation efterlever kravet på stödet till 
Utlandsstyrkan. Av enkätsvaren framgår att FMLOG bör omstruktureras och 
utvecklas till en effektivare och anpassad logistikorganisation. Likväl framgår att 
den svenska logistikorganisationen inte är optimerad och interoperabel gentemot 
kraven på svensk militär internationell medverkan, vilket är allvarligt och torde 
utgöra föremål för fortsatt utredning inom FMLOG.  
Huvuddelen av respondenterna anser att Försvarsmaktens logistikorganisation inte 
kan hantera logistikuppgifter i samband med internationella insatser enligt 
statsmaktens krav (FB 04).  
Det finns en positiv utvecklingstendens och förmåga till förändringsbenägenhet 
till förmån för stödet till internationella insatser vilket enkätsvaren indikerar med 
all tydlighet. FMLOG utgör den framtida ”fronten” för logistikstödet för Sveriges 
internationella medverkan och bör därmed anpassas fullt ut mot detta. Av 
enkätsvaren framgår att en förändring är nödvändig. I denna förändring ingår även 
JSS, vilket medför att en förstärkning av personal, kompetens och mandat bör 
överses med anledning av Försvarsbeslut 04.  
 
I det nya insatsförsvaret anser respondenterna att ledningsnivåerna bör reduceras.  
En sammanslagning av den strategiska och operativa nivån har angetts i svaren, 
vilket skulle kunna leda till bibehållen stringens och minskade friktionsytor.  
 
Positivt är att enkätsvaren indikerar att möjligheten finns för att kunna applicera 
teorin ”Den gränslösa organisationen” på Försvarsmaktens logistikorganisation. 
Av enkätsvaren framgår att respondenterna redan arbetat gränslöst till stor del 
omedvetet. Uppluckringsgraden på de lodräta och vågräta gränserna är goda, det 
som kan motverka appliceringen är att de externa och geografiska gränserna fått 
ett lägre värde. Resultatet av lågt värde på extern-, geografiskgräns är naturligt då 
Försvarsmakten företräder det gamla: kontinuerliga framsteg, upprätthållen 
balans, påverkan endast på delar av organisationen, ledning sker genom normal 
struktur och ledningsprocess, inga större avgörande eller banbrytande 
förändringar. I och med att Försvarsmakten internationaliseras utgör 
internationaliseringen en förutsättning av att dessa gränser luckras upp och 
passeras.  Framgångsfaktorerna integrering och innovation har fått ett lågt värde, 
vilket ånyo tyder på att försvarsmaktsorganisationen är beroende av kontroll vilket 
begränsar dessa två framgångsfaktorer. Enkätsvaren redovisar att organisationen 
har alltför ofta har en långsam reaktionsförmåga, detta tyder på att hierarkin 
fungerar dåligt genom en stel lodrät gräns. Att det förekommer dold verksamhet är 
heller inget gott betyg då detta visar att hierarkin fungerar illa, kreativitet och 
innovation hålls tillbaka, antagligen sker detta genom att medarbetarna vet att nya 
idéer kommer att motarbetas.  
I en modern organisation är dessa tecken förödande. I den gränslösa 
organisationsteorin är ett sätt att motarbeta sådana tendenser att bl.a. släppa på 
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informationen, släppa på befogenheter, utnyttja de inneboende kunskaperna i 
organisationen, låta besluten tas på den nivå  problemen uppstår, att visa omtanke 
till den eller de som gjort något bra, belöna vederbörande.  
 
För att överleva ett paradigmskifte är enligt teorin en metod att minska det s.k. 
”Top Down” -förhållandet (ledningsförhållandet) för att få besluten på rätt tid, i 
rätt ögonblick, rätt nivå och rätt person och att beslutet tas på lägsta nivå. 
Att ta hand om kunden skall vara en särpräglad syn hos en serviceorganisation 
som FMLOG, en funktionell kompetensorganisation skall ha en hög 
kundfokusering.  
Av enkätsvaren framgår att respondenterna anser att det finns goda förutsättningar 
att Försvarsmaktens logistikorganisation att göras till en gränslös organisation. 
Genom att utnyttja den gränslösa organisationsteorins gränser, framgångsfaktorer 
och balansinstrument kan Försvarsmaktens logistikorganisation samt stödet till 
Utlandsstyrkan utvecklas mot den gränslösa organisationen.  
 

5. Generell diskussion  
5.1 Inledning 
Den generella diskussionen utgör en sammankoppling av litteraturstudien och 
resultatet av empirin. Diskussionen genomförs utifrån uppsatsens syfte, 
frågeställningar och teorianknytning. Här besvaras uppsatsens frågeställningar 
samt förslag på fortsatt utredning och forskning.  
Syftet med uppsatsen är att studera i vilken omfattning teorin för den gränslösa 
organisationen kan appliceras och förbättra FMLOG: s förmåga att stödja 
Försvarsmaktens internationella insatser. 
Uppsatsens frågeställningar: På vilket sätt påverkar ”Den gränslösa 
organisationen” Försvarsmaktens Logistikorganisation:   

• I vilken grad påverkar Försvarsbeslut 2004 Förvarsmaktens logistik 
organisation? 

• I vilken grad kan Försvarsmaktens logistikorganisation göras till gränslös 
organisation?  

5.2 Diskussion  
I vilken grad påverkar Försvarsbeslut 2004, Förvarsmaktens 
logistikorganisation? 
Statsmakten kräver att Försvarsmakten skall vara användbart för framförallt 
internationella insatser. Dessa förändrade krav placerar den internationella 
förmågan i centrum, det vill säga att det är de internationella uppgifterna som 
kommer att vara dimensionerande för Försvarsmakten. 
Jag anser med stöd från litteraturstudien att kraven från statsmakten är korrekta. I 
litteraturstudien har framkommit att det finns en uppenbar risk med den nya 
Försvarsmaktsorganisationen att den istället blir en organisation med ännu mer 
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tydlighet och strikt ansvarsfördelning, vilket snarare är kontraproduktivt än stödjer 
flexibilitet och lärande, för att kunna hantera en mer osäker och dynamisk 
omvärld. Å andra sidan ställer statsmakten krav på Försvarsmakten att vi skall inta 
en mer flexibel organisation som skall kunna vara beredda på att hantera och möta 
den hotbilden.  
Jag menar att det svenska försvaret behöver prioritera en ökad organisatorisk 
flexibilitet för att kunna möta de framtida uppgifterna. Å andra sidan kan lärandet 
misslyckas med anledning av att individerna tillämpar förenklade modeller på 
komplicerade system. Å den tredje sidan anser jag att tesen ”vi lär oss bäst utifrån 
erfarenheterna”, fortsatt är gällande. Dock upplever Försvarsmakten allt för sällan 
följderna av beslut på ett direkt sätt, tesen talar om ett känt problem, men vad gör 
vi åt detta problem när det gäller utbildning av våra chefer och ledare.  
Innebörden av detta är att det måste finnas chefer och ledare som lärt sig att lära. 
Enkelt uttryckt bör chefen och ledaren leva som han/hon lär och lära sig så länge 
som han/hon verkar i Försvarsmakten. 
Att det skall vara klara riktlinjer och klara ansvarsförhållanden avseende stödet till 
Utlandsstyrkan är en självklarhet. Tyvärr tyder det på att så inte är fallet, då 
högkvarteret behöver utge särskilda direktiv hur utlandsstödet skall handhas inom 
Försvarsmakten.  Försvarsbeslutet 2004 ger inriktning för hur detta stöd skall 
utformas och hur Försvarsmakten och Försvarsmaktens logistikorganisation skall 
anpassas. Försvarsbeslutet motiverar en omorganisation och anpassning av 
Försvarsmaktens logistikorganisation till att vara del av det moderna 
insatsförsvaret. 
FMLOG har tillsatt en arbetsgrupp vilken har granskat FMLOG: s stöd till 
Utlandsstyrkan. Slutsatserna från denna utredning anser jag vara så kritiska att 
Överbefälhavaren bör tillsätta ytterligare en utredning.  
När det å ena sidan framkommer att FMLOG i huvudsak kunnat fullfölja stödet 
till internationella insatser tack vare enskilda och vissa funktioners kompetens.  
Utredningen påpekar vidare att det saknades arbetsmetoder och rutiner för 
samordning, delar av arbetet genomförts med oklara mandat och order, 
påpekandena är ytterst viktiga och bör fortsatt utredas. Frågan är, har personalen 
brutit i mot lagar, bestämmelser och order för att kunna lösa sina uppgifter?  Å 
ena sidan är det nog inte bara FMLOG som skall ha del i denna skuld när 
utredningen påtalar att prioriteringar från Högkvarteret saknas. Likväl som att 
underprocesser som styr den förmågeskapande processen inte är tillräckligt kända 
och förstådda av de olika aktörerna, är inte FMLOG: s ansvar.  
Att de långsamma processerna inte hänger ihop är ett tydligt tecken på att 
organisationen tillhör det gamla, stela traditionella invasionsförsvaret, där 
faktorerna distinkta roller, specialisering och kontroll där arbetsfördelningen 
sällan kontrollerades. Detta är klassiska vågräta gränser och där revirtänkande ofta 
uppstår. En konsekvens kan bli att stödet för den flexibla verksamhetsstyrningen 
som eftersträvas kan bli kontraproduktiv. 
 
Att Försvarsmaktens logistikorganisation skall ha det övergripande ansvaret för 
internationella uppgifter anser jag som en självklarhet. FMLOG skall stå för all 
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logistik och alla logistikfunktioner på den svenska och de internationella arenorna. 
Allt i syfte för att kvalitetssäkra den svenska logistiken. I internutredningen 
framkommer något som direkt motarbetar Försvarsmakten, jag menar att 
utredningen vill tillföra ytterligare en ledningsnivå. Nämligen en logistik och 
insatsledning, detta skulle innebära att det fanns fem insatsledningar: OPIL: s och 
respektive taktiskt kommado: s insatsledningar. Med stöd av det teoretiska och 
empiriska underlaget anser jag att även de nuvarande insatsledningarna bör kunna 
reduceras genom sammanslagningar och inte ökas till antalet. En sammanslagning 
av insatsledningarna skulle leda till bibehållen noggrannhet, minskade 
friktionsytor och att insatsförsvaret kan utvecklas mot en effektiv organisation där 
snabba beslut kan tas, snabb reagens på omvärlds förändringar talar för att beslut 
bör tas på lägsta möjliga nivå. 
Å andra sidan kan en lösning vara att logistikpersonal från FMLOG 
implementeras i nuvarande insatsledningar. Istället för att framföra en särpräglad 
FMLOG lösning. I detta resonemang med en egen logistik och insatsledning för 
FMLOG anser därmed jag vara död.  
 
En genomgående uppfattning som enkätundersökningen bestyrker är att FMLOG 
bör omstruktureras och utvecklas till en effektiv och anpassad organisation, som 
skall rymmas inom det moderna insatsförsvarets krav. Där JSS bör få utgöra 
”fronten” på det framtida stödet till Utlandsstyrkan, å andra sidan bör denna 
organisation också få chansen att bli en väl anpassad och utvecklad del av 
FMLOG, för att kunna ingå i det nya insatsförsvaret vilket också 
enkätundersökningen befäster. 
I uppsatsens empiri framkommer det att den svenska logistikorganisationen inte är 
optimerad och interoperabel gentemot kraven på svensk internationell medverkan 
likväl som att svensk logistikorganisation inte kan hantera logistiken idag.  
 
I vilken grad kan Försvarsmaktens logistik göras till gränslös organisation? 
Jag anser att genom litteraturstudien och det empiriska underlaget kan uttrycka 
mig att det finns en positiv utvecklingstendens och förmåga till 
förändringsbenägenhet i Försvarsmaktens logistikorganisation till förmån för 
stödet till internationella insatser genom att tillämpa den gränslösa 
organisationsteorin. En vilja till att förändra finns, men å andra sidan är det 
tillräckligt?  
Enkätundersökningen konstaterar att uppluckringsgraden på de lodräta och 
vågräta gränserna är goda, men de externa och geografiska gränserna fått ett lägre 
värde. Detta resultat är i realiteten naturligt då Försvarsmakten representerar det 
gamla inom organisationsteorin. Å andra kommer Försvarsmaktens 
logistikorganisation själva att kräva en uppluckring även av de externa och 
geografiska gränserna i och med Försvarsmaktens internationalisering.  
Framgångsfaktorerna integrering och innovation har också fått samma låga värde, 
vilket å andra sidan tyder på att organisationen är beroende av kontroll vilket 
begränsar dessa framgångsfaktorer. Enkätundersökningen bekräftar att 
organisationen har alltför ofta en långsam reaktionsförmåga, vilket är en signal på 
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att hierarkin fungerar mindre bra då det finns en alltför stel lodrät gräns. I 
enkätundersökningen framgår att dold verksamhet förekommer, vilket medför att 
kreativitet och innovation hålls tillbaka, troligtvis vet medarbetarna att nya idéer 
kommer att motarbetas. Detta är inget ett gott betyg, den troliga orsaken är att 
hierarkin fungerar illa. I en modern organisation är dessa tecken förödande. Ett 
sätt att motarbeta detta är bl.a. att släppa på informationen, släppa på 
befogenheter, utnyttja de inneboende kunskaper som finns i organisationen, låta 
besluten tas på den nivå problemen uppstår.  
Att snabbt komma bort ifrån det gamla är att de anställda får nya positiva intryck, 
men det allra viktigaste är att omstrukturera eller förändra snabbt. Slutligt kan ges 
uttryck till glädje att många respondenter har nått långt när det gäller vägen fram 
mot en gränslös organisation. 
Det är på sin plats att påpeka ödmjukt att mina slutsatser och erfarenheter utifrån 
det empiriska materialet inte skall ses enda sanningen.  

5.3 Egna reflektioner  
Jag vill inleda med att säga att använda en teori som den gränslösa organisationen 
har varit en utmaning, att framföra det gränslösa budskapet är lika med är att man 
måste vara beredd på motstånd, både uppifrån och från sidan.  Då den gränslösa 
organisationsteorin utgör ett hot mot det trygga. Det trygga med fasta reglerade 
förhållanden. Det finns två grundläggande psykologiska gränser som hindrar folk 
från att acceptera en gränslös organisation. En av dessa gränser är just att gränser 
ger ett skydd eller en känsla av trygghet för individen den andra gränsen är att 
ineffektiva prestationer blir synliga på ett mer öppet sätt, vilket gör att 
”gömställen” i organisationen minskar.  
Det andra som jag reflekterat över är hur chefer ”i ledningen” ser på förändringen 
av Försvarsmakten respektive Försvarsmaktens logistikorganisation, eller är det 
bara en drömbild som framförts.  Skillnaden till det nya insatsförsvaret skall inte 
bara vara att vi tagit bort kustartilleriet. Insatsförsvaret skall vara en modern 
organisation som verkar nationellt och globalt. Insatsförsvaret anser jag skall 
omfatta hela försvaret tillsammans i en enda organisation.  
Vidare anser jag att FMLOG skall ha det totala ansvaret för all logistik och 
ansvara för all materialanskaffning till avveckling, efterlikna utvecklingen av det 
norska försvaret. En synergieffekt av sådan utveckling, kan påverka utveckling av 
andra totalförsvarsmyndigheter.   
Om jag skulle göra om uppsatsarbetet skulle främst frågorna till enkäten utformas 
med en högre precision, detaljeringsgrad och väsentligt utöka antalet 
respondenter.  
En brist i mitt uppsatsarbete är jag inte fördjupat mig i och sett problematiken 
utifrån perspektivet de tre arenorna (Mark, sjö, luft), vilket ytterligare skulle ha 
konstaterat att den svenska Försvarsmaktens logistikorganisation bör förnyas 
genom omorganisation.  
Det gränslösa är ingen nyhet, det gränslösa har funnits mer eller mindre, men har 
inte helt tillämpats fullt ut. Jag anser att den gränslösa organisationen skulle kunna 
vara ett mycket bra komplement till Försvarsmaktens utveckling. 
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5.4 Fortsatt utredning och forskning  
Till grund för fortsatt utredning och forskning föreslås följande: 
 
Att utreda skillnader och likheter, gemensamma kontaktytor som eventuellt finns 
mellan ”den gränslösa organisation” och ”Supply Chain Management” (SCM).  
 
Att studera huruvida den gränslösa organisationsteorin är applicerbar, finna 
gemensamma kontaktytor på en Försvarsmakt som använder 
manöverkrigföring/uppdragstaktik.  
 
Att studera hur den svenska Försvarsmakten med färre hierarkier anpassad efter 
den gränslösa teorin, alltså en särpräglad svensk lösning. Hur kan en sådan 
organisation svara upp mot kraven på operabilitet, i ett internationellt 
sammanhang. 
 
Att studera ”Den lärande organisationen”/”Det linjära tänkandet”, vilka är nya 
teorier och utmaningar inom organisationsteorin, vilket skulle kunna utgöra 
forskningsgrund vid ett applicerande på exempel Försvarsmakten eller 
Försvarsmaktens logistikorganisation.  
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6. Sammanfattning  
Inledning 
Förändringen av Försvarsmaktens logistikorganisation utgör en nödvändig del i 
Försvarsmaktens förändring vilket innebär att formerna ändras från det 
traditionella invasionsförsvaret till ett insatsförsvar anpassat mot framtidens 
bredare och mer komplexare hotbild.  
I uppsatsen besvaras syftet att studera i vilken omfattning teorin för den gränslösa 
organisationen kan appliceras i syfte att förbättra FMLOG: s förmåga att stödja 
Försvarsmaktens internationella insatser. Uppsatsen besvarar även: på vilket sätt 
påverkar ”Den gränslösa organisationen” Försvarsmaktens Logistikorganisation 
samt i vilken grad påverkar Försvarsbeslut 2004 FMLOG och i vilken grad kan 
FMLOG göras till en gränslös organisation?  
För att FMLOG skall kunna stödja och underlätta denna komplexa och pågående 
verksamhet som det nya insatsförsvaret företräder måste det finnas ett komplett 
regelverk som tydliggör ansvarsförhållanden avseende stödet till Utlandsstyrkan. 
Det är av vikt att de olika processerna samordnas och styrs av processägarna på ett 
strukturerat och kontrollerande sätt för att stödet skall kunna utföras på ett 
profisionellt sätt.  
För att FMLOG skall lyckas med denna förändring skall: all inriktning, utveckling 
och produktion av förband och system skall ske mot insatsförmågor. De delar som 
inte spårar mot beslutade insatsförmågor och inte uppfyller kriterier för forskning 
och utveckling skall avvecklas. Detta harmonierar med där Försvarsmaktens 
förband avvecklas, avvecklar också FMLOG sin verksamhet.  
Att applicera den moderna gränslösa organisationsteorin på Försvarsmaktens 
logistikorganisation är möjligt. Möjligheten bekräftas genom resultatet i den 
genomförda enkätundersökningen. En förutsättning för framgång i ett sådant 
arbete är en förändrad attityd mot de nya organisationsteorierna. För att tydiggöra 
min åsikt om förändringsbenägenheten citerar jag Sveriges Överbefälhavare: 
    
”Förändringarna kommer att bli smärtsamma. Många sanningar måste omprövas. Vi måste göra 
upp med de sista resterna av det gamla invasionsförsvaret inte bara i teorin, utan också i 
praktiken”.85 
 
 
 
 

                                                 
85 Syrén,”Vägen framåt”, s. 50. 
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BILAGA 1.  

Centrala begrepp  
 
FB 04: Försvarsbeslut 2004, Regeringens proposition 2004/05:5, Ominriktningen 
av det svenska försvaret fortsätter. Denna proposition innehåller förslag till 
förändringar av de ekonomiska förutsättningarna och den verksamhet som 
försvarsmyndigheter skall genomföra under åren 2005 - 2007 samt vissa frågor 
som rör det civila försvaret.1 
 
Interoperabilitet: Interoperabilitetsbegreppet finns definierat på olika sätt, jag 
väljer här att få framföra följande definition: ”Definitionen enligt ”Direktiv för 
Försvarsmaktens IS/IT verksamhet (DIT 01). Interoperabilitet avser två 
huvuddelar, fysisk och logisk. Med fysisk interoperabilitet menas att aktuell 
utrustning/system skall kunna kopplas samman för att utbyta information. Med 
logisk interoperabilitet avses begrepp, termer, regler och metoder är entydiga. 
Standardiserade och/eller harmoniserade.  Behov av utrustning/system ska kunna 
fungera tillsammans med andra utrustningar/system finns såväl nationellt som 
internationellt. I samarbetet med NATO, Partnerskap För Fred, återfinns specifika 
krav på interoperabilitet inom Partnership for Peace Planning Process and Review 
(PARP).2 Avseende Interoperabilitet, se tidigare forskning och FHS.3 
 
Logistik: Logistik omfattar: planering och genomförande av förflyttningar och 
vidmakthållande av stridskrafter. I sin vidaste betydelse kan det ses som den 
verksamhet som vid militära operationer handlar om: 
a) konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, distribution, 
underhåll, avveckling och avyttrande av materiel 
b) transport av personal 
c) anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring av anläggningar 
och faciliteter 
d) anskaffning och tillhandahållande av tjänster och 
e) stöd med hälso- och sjukvård.4 
Begreppet logistik har bl.a. definierats i tidigare uppsatser vid FHS.5  
 
Logistikledning: Begreppet logistikledning har bl.a. definierats i tidigare 
uppsatser vid FHS.6 OPI-4, klargör att logistikledning består, liksom övrig ledning 
av, ett antal processer som i princip är oberoende av vilken typ av insats som skall 

                                                 
1 Försvarsdepartementet, Försvarsmaktens grundorganisation, 
<http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/98/35/03888b72.pdf> (2005-02-08). 
2 Försvarsmakten, Högkvarteret, Svensk ledningssystemutveckling mot internationell 
interoperabilitet 2004, (2003-11-10, HKV beteckning 01 800:76618), s.11. 
3 Dorn Michael, ”Interoperabla föreställningar i logistikens fotspår”, (Stockholm, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, 2004, C-uppsats 19 100:2004). 
4 Försvarsmakten,  Operativa Insatsleningen, Operativ inriktning av logistiken  OPI-4, (2002), s. 5 
5 Zettergren Hans, Vad är logistik, 2002, (Försvarshögskolan, Stockholm, FHS beteckning 19 
100:2019), s. 8 
6 Bohm Peter, ”Logistikledning vid svenska internationella insatser”, (Stockholm, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, 2004, C-uppsats 19 100:2021). 
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genomföras och var den geografiskt är lokaliserad. Operativ logistikledning skall 
kunna genomföras samtidigt i flera geografiska områden. Ledning av logistiken 
äger rum i två ledningshierarkier nämligen den multinationella och den 
nationella.7 Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer på operativ 
nivå, anger att logistikledning genomförs på strategisk och operativ nivå. Den 
omfattar övergripande ledning avseende Stridskrafternas uthållighet samt 
fördelning av riksgemensamma resurser.  
 
Organisation: Ordet organisation kan ha olika betydelse i olika sammanhang. Det 
existerar ingen allmän enighet om hur begreppet ”bäst” kan definieras.8  
En allmänt vedertagen och använd definition på organisation är: en organisation är 
en planmässigt inrättad sammanslutning av personer vilka har syfte att nå vissa 
mål.9 För att ytterligare förtydliga begreppet vill jag även här göra en hänvisning 
till uppsatserna som producerats vid Försvarshögskolan.10 
 
Outsoursing 
Outsourcing medför att produktionen splittras upp på allt fler led och att varje led 
gör en mindre del av tillverkningen än tidigare. Tillverkningen läggs ut på 
leverantörer.11 
 
Optimerad: Begreppet optimerad klargörs m.a.a. att begreppet tillhör 
huvudfrågan. Begreppet översätts enligt Wordfinder12:  

a) optimal - bästa möjliga, mest gynnsam 
b) optimum – det bästa eller gynnsammaste möjliga    

 
Utlandsstyrkan  
De förband som för tillfället har åsatts beredskap för att kunna insättas i 
internationella operationer.13 
 
Internationella insatser: ”I internationell krishantering initieras, genom det 
internationella samfundet, militära insatser i samverkan med andra verkansmedel 
för att förebygga, dämpa eller förhindra spridning av konflikter.14 De flesta av 
dagens konflikter kräver insatser med olika delar av det spektrum av medel som 
står till buds, så kallade multifunktionella insatser. Dessa förknippas i stor 

                                                 
7 Försvarsmakten, Operativa Insatsledningen, Operativ inriktning av logistik, OPI-4, (2002-10-01, 
01600), s. 17, 19, 20.  
8 Bakka Jörgen Frode, Fivelsdal Egil, Lindkvist Lars, Organisationsteori: Struktur – Kultur –
Processer, (Liber-Hermods, 1993), s. 15. 
9 Abrahamsson Bengt, Andersen Jon Aarum, Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, (Liber AB, 1996, 1998), s. 13. 
10 Nordström Magnus, ”Organisationsutveckling av Försvarsmaktens ledningsorganisation”, 
(Stockholm, Institutionen för ledarskap och management, Försvarshögskolan, 2002, C-uppsats 19 
100:2020). 
11 Paulsson – Nilsson – Tryggestad (red.), Flödesekonomi – Supply Chain Management, 
(Studentlitteratur, Lund, 2000), s. 165, 20. 
12 Författaren: Av Försvarshögskolan utlämnad programvara till studentdator, Wordfinder [Sv. 
Lexikon (SAOL)]. 
13 Försvarsmakten, Högkvarteret, Direktiv/Uppgift, (Beteckning 23 320:66362, Stockholm 2003-
12-12), s. 3. 
14 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 34 
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utsträckning med komplexa konflikter och är ofta länkade till humanitära 
katastrofer”.15 ”Likaså har riksdagen beslutat under vilka omständigheter som 
regeringen får sätta in Försvarsmakten för internationella uppgifter. Enligt lagen 
(1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands kan regeringen efter 
begäran av FN eller beslut som fattats av OSSE ställa en väpnad styrka till 
förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands. För att ställa en väpnad 
styrka till förfogande för fredsframtvingande insats krävs däremot beslut av 
riksdagen. Ett sådant beslut kan också ange de ramar som skall gälla för insatsen. 
Därefter fattar regeringen beslut om Försvarsmaktens deltagande och villkoren för 
detta i enlighet med riksdagens beslut”.16 
 
MOVCON är en förkortning av begreppet Movment Control och översätts till 
svenskans transportledning.  

                                                 
15 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 34.   
16 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, s. 45, 46. 
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BILAGA 2  
Enkät 1: Respondenter från strategisk, operativ, taktisk nivå, samt Försvarsmaktens 
logistikorganisation (NLB). 
Respondent: ________________________________________________________ 
 
Nuvarande befattning och nivå 
(Operativ/strategisk/Taktisk:____________________________________________ 
 
Genomfört internationell tjänst:    JA         NEJ     
 
Inledning (Stryk under lämpligt alternativ). 
1. Vad anser du om Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG)? 
Bra  Bra, men kan förbättras  Mindre bra   
 
2. Hur har du uppfattat utvecklingsprocessen i FMLOG? 
Bra, pågår ständigt Ok, pågår    Mindre bra   
 
3. Hur upplever du att samverkan med andra delar av Försvarsmakten fungerar? 
Bra  Godtagbar  Mindre bra  
 
4. Hur upplever du att FMLOG efterlever kravet på stöd till Utlandsstyrkan? 
Bra  Accepterad  Mindre bra    
 
5. Anser du att det är nödvändigt att förändra FMLOG organisation med anledning av Försvarsbeslut 04. 
Ja,   Liten omorg klarar detta  Nej, omorg behövs inte 
 
6. Anser du att det är nödvändigt att förändra Joint Support Service (JSS) organisation med anledning av 
Försvarsbeslut 04 ? 
Ja, stora förändringar Små förändringar Inga förändringar 
 
7. Tror du att samtliga ledningsnivåer för logistikledning behövs i FM efter FB 04? 
Ja  Nej 
 
8. Vet du om Försvarsmaktens logistikorganisation FMLOG bygger på vetenskapligt beprövad grund?  
Ja  Nej 
 
9. Anser du att den svenska logistikorganisationen är optimerad och interoperabel gentemot de krav på svensk 
militär internationell medverkan (enligt FB 04)?  
JA  Nej  Kan inte bedöma detta 
 
10. Anser du att den svenska logistikorganisationen optimalt kan hantera logistikuppgifter i samband med 
internationella insatser (enligt FB 04)?  
JA  Nej  Kan inte bedöma detta 
 
11. Anser du att svensk logistikförmåga kan ökas ytterligare och utvecklas (maa FB 04)?  
JA  Nej  Kan inte bedöma detta 
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12. Att ta ställning:  
Värdera och poängsätt vad du anser är viktigast i varje fråga. Ringa in en siffra mellan 1 (lågt) och 5 (högt).  

 
     

 De flesta beslut fattas 
på plats av de personer 
som är engagerade i 
arbetet, och besluten 
efterföljs efter några 
timmar och inte några 
veckor 
 
 
 
1   2   3   4    5  

Chefer på 
samtliga nivåer 
tar rutinmässigt 
på sig ansvaret att 
fatta viktiga 
beslut, samt att 
utföra omfattande 
strategiska 
arbetsuppgifter  
 
 1   2   3   4    5 

Arbetsgrupper 
med medlemmar 
från samtliga 
nivåer löser 
problem och tar 
initiativ utan att ta 
hänsyn till 
organisationens 
formella hierarki. 
 
1   2   3   4    5 

Nya idéer 
diskuteras och 
verkställs utan 
onödiga allmänna 
omkostnader och 
utan omfattande 
rutiner för att få 
dessa godkända  
 
 
1   2   3   4    5 

 

 Nya produkter eller 
tjänster kommer allt 
snabbare ut i 
produktionen 
 
 
 
 
 
 
 
1   2   3   4    5 

Resurser 
förflyttas snabbt, 
regelbundet och 
problemfritt 
mellan 
expertiscentra och 
driftsenheter 
 
 
 
 
1   2   3   4    5 

Rutinarbete utförs 
av arbetsgrupper 
som kan hela 
arbetsprocessen; 
övrigt arbete 
utförs av 
projektgrupper 
bestående av 
handplockade 
experter 
 
1   2   3   4    5 

Tillfälliga 
arbetsgrupper 
bestående av 
medlemmar 
engagerade på 
olika sätt i en viss 
fråga bildas 
spontant för att 
utforska nya idéer 
 
 
1   2   3   4    5 

 

 Kundernas önskemål, 
klagomål samt behov 
förutses och är 
omedelbart 
tillgodosedda  
 
 
 
1   2   3   4    5 

Strategiska 
resurser och 
viktiga chefer är 
ofta på ”utlåning” 
hos kunder och 
leverantörer 
 
 
1   2   3   4    5 

Representanter 
från leverantörer 
och kunder är 
nyckelspelare i 
arbetsgrupper 
som tar initiativ i 
viktiga frågor  
 
1   2   3   4    5 

Leverantörer och 
kunder bidrar 
regelbundet med 
idéer angående 
produkter och 
metoder 
 
 
1   2   3   4    5 

 

 Bra arbetsmetoder 
sprids snabbt till andra 
verksamheter inom 
organisationen 
 
 
 
 
 
 
 
1   2   3   4    5 

Chefer cirkulerar 
regelbundet 
mellan 
verksamheter i 
olika delar av 
organisationen 
 eller 
utlandskommende
ringar 
 
 
1   2   3   4    5   

Det finns 
standardiserade 
produktprogram, 
samt 
gemensamma 
arbetsmetoder 
och 
kunskapscentra 
inom 
organisationen 
 
1   2   3   4    5 

Nya produktidéer 
utvärderas för att 
se om de är 
genomförbara 
utanför den egna 
organisationen  
 
 
 
 
 
1   2   3   4    5 
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14. Att ta ställning:  
14.1 Faktorer.  
Anvisningar: Gör en bedömning av hur dessa faktorer verkar i din organisation genom att ringa in hög, medel, 
eller låg på varje faktor.  
 
1. Snabbhet  Hög medel låg 
 
2. Flexibilitet   Hög medel låg 
 
3. Integrering   Hög medel låg 
 
4. Innovation  Hög medel låg 
 
14.2 Faktorer. 
Anvisningar: Avgör hur ofta följande fem faktorer blir synliga i din organisation genom att ringa in en siffra 
mellan 1 (för ofta) och 10 (sällan).  
 
1. Långsam reaktionsförmåga   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
2. En återhållsam inställning till förändringar 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
3. Dold verksamhet  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
4. Intern frustration  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
5. Kunder som känner sig försummade  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
14.3 Top down 
Anvisningar: Gör en bedömning av var din organisation står i förhållande till de fyra dimensionerna; 
information, befogenheter, kunskaper och belöningar, genom att ringa in en siffra mellan 1 till 10. Passar inget 
alternativ ta det som du bedömer ligger närmast. 

                 
Information är endast  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10    Ett fritt informationsutbyte 
tillgänglig på toppnivå. 
 
Befogenheter att fatta   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10    Befogenheter att fatta beslut  
finns beslut är centraliserade                       där de behövs mest 
på toppnivå 
 
Kunskaper är special-  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10    Kunskaper är jämt fördelade –                                                                       
inriktade och special-              vid behov utför människor olika 
inriktade – människor               arbetsuppgifter  
utför ett arbete  
 
Belöningar baserade på 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10    Belöningar är baserade på befattning    
kunskaper och prestationer 
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15. Identifiera  
Instruktioner: Bedöm din organisation och identifiera. Använd skalan bredvid varje påstående för att indikera i 
vilken omfattning påståendet karakteriserar din organisations beteende genom att göra en cirkel runt en siffra 
från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt och hållet). Passar inget alternativ ta det som du bedömer ligger 
närmast. 
 
    Stämmer          Stämmer  

inte alls                helt och hållet 
     
a. Organisationsprocesserna är långsamma och             1        2        3        4        5 
sekventiella istället för att vara snabba och parallella. 
 
b. Funktionsgrupperna är mer angelägna om att            1        2        3        4        5 
skydda sitt revir än att betjäna kunden. 
 
c. Funktionsgrupper och grenar anser det viktigare       1        2        3        4        5 
att uppfylla sina egna funktionsmål än att bidra till 
att hela organisationen uppnår något. 
 
d. Funktionsgrupper och grenar betraktar varandra        1        2        3        4        5 
med misstänksamhet, skyller olika problem på 
varandra och agerar som om fienden finns inom organisationen. 
 
e. Kunden behöver integrera våra produkter                   1        2        3        4        5 
och tjänster. 
 
f. Vår organisation har en  tendens att svänga fram        1        2        3        4        5 
och tillbaka mellan centralisering   
och decentralisering. 
 
16. Identifiera  
Identifiera i vilken utsträckning din organisation tillämpar nedanstående fem principer för att skapa en 
sidoordnad harmoni. Passar inget alternativ ta det som du bedömer ligger närmast. 
    Stämmer          Stämmer  

inte alls                helt och hållet 
1. Vi håller alltid kunden i fokus.  1        2        3        4        5 
 
2. Kunden har en enda kontaktpunkt med vår organisation.  1        2        3        4        5 

 
3. Vi formar och omformar arbetslag för att betjäna kunden. 1        2        3        4        5 
 
4. Vi har en stor kompetenspool som vi kan anlita för  1        2        3        4        5 
kundgrupperna – och förnyar denna pool. 

 
5. Vi har aktiva och robusta processer för att dela med oss  1        2        3        4        5 
av våra lärdomar med alla kundgrupper och funktionen. 
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17. Identifiera 
Gör en diagnos hur långt din organisation fungerar, hur du upplever förhållandet inom organisationen och mot 
andra delar inom FM. Ringa in dit alternativ. Passar inget alternativ ta det som du bedömer ligger närmast. 
   Gemen-            Sam-            Gräns-     Gemensamt 

samma             ordnade        lösa           utvecklande 
a. Strategier/verksamhetsplaner 
Marknadsplaner   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Produktionsutvecklingsplaner  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Produktionsplaner/planer när det  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
gäller förråd    
Distributions/transportplanering  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Planering av informationssystem 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
   Mycket        Selektivt     Gemensamt        Integrerade utvecklade 
   bevakande   utbyte när    utbyte/gemen-   datasystem/processer 
                       det behövs   sam problem-    när det gäller allmänna 
                  lösning               frågor  
b. Informationsutbyte/problemlösning  
Kostnadsstruktur   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Vinstmarginaler   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Kvalitets/Produktionsplaner  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Problemlösningsmetoder  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Marknadsinformation/Feedback  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
   Relaterade Uppfattade Förenliga Förbundna  
    men utan men separata med varandra 
c. Redovisning, beräkning och  
belöningssystem 
Redovisningsprocedurer  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Kvalitetsberäkning  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Kostnadsberäkningssystem  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Belöningar och premier  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Kommunikationsprocesser  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
 
   Oberoende/ Selektivt Kombinerad Konsultativ 
   Avvikande samarbete förståelse           kompanjonskap 
   synsätt 
d. Försäljningsprocesser 
Fastställer försäljningsmål/-kvoter 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Bedömer kundbehoven  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Fastställer optimal produkt-  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
förbrukning 
Sörjer för feedback när   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
det gäller produkt 
Fastställer villkor för   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Transaktion 
   Separata     Tas i anspråk  Överföring av    Gemensamma 
                      i nödläge        kunskap              resurser/samförlagda 
e. Resurser/Färdigheter 
Teknisk expertis  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Ekonomisk expertis  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Organisatoriska/Ledarfärdigheter 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Informationssystem  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
Utbildning   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
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18. Internationalitet 
Utvärdera de insatser din organisation gjort för avlägsna internationella gränser att operera över avstånd, tid och 
nationalitet. Använd skalan för att indikera i vilken utsträckning vart och ett av följande påståenden 
karakteriserar din organisation. Ringa in en siffra från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt och fullt). 
    Stämmer inte alls         Stämmer helt  
                                                                                                                                             och hållet 
a. Ledarna i din organisation   1          2          3          4          5 
 har ett globalt synsätt  
 
b. Ledarna i din organisation talar flera språk  1          2          3          4          5 
 
c. Vi har ledare med ansvar för internationella  1          2          3          4          5 
kontakter, tjänster eller kunder 
 
d. Vi kommunicerar över gränserna   1          2          3          4          5 
 
e. Vi respekterar kulturskillnader i ledarstilar  1          2          3          4          5 
 
f. Den högsta ledningen understryker ständigt   1          2          3          4          5 
att den vill bli en global konkurrent 
 
g. Vi deltar rutinmässigt i arbetsgrupper över   1          2          3          4          5 
gränserna när det gäller projekt 
 
h. Den högsta ledningens kalendrar   1          2          3          4          5 
(dagliga scheman) återspeglar dess engagemang 
i globaliseringen 
 
i. Utbildningsprogram inbegriper att vi utsätts   1          2          3          4          5 
för globala frågor 
 
j. Att acceptera internationella uppdrag är en   1          2          3          4          5 
språngbräda till framtida framgång 
 
k. Informationen om globala konkurrenter och   1          2          3          4          5 
kunder är välkänd runt om i företaget 
  
l. Resebudgeten tillåter oss att göra nödvändiga  1          2          3          4          5 
internationella resor 
 
m. Vår struktur tillåter oss att operera/verka sömlöst  1          2          3          4          5 
över gränserna  
 
n. Våra kunder erkänner vår förmåga att operera/verka  1          2          3          4          5 
över gränserna   
 
o. Vi opererar/verkar avsevärt bättre över gränserna  1          2          3          4          5 
än vad våra konkurrenter gör  
 
p. Vi rekryterar på platser där det är lätt att finna  1          2          3          4          5 
”globalt sinnade” kandidater 
 
q. Vi har arbetslag bestående av olika kulturer  1          2          3          4          5 
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BILAGA 3  
Enkät 2: Respondenter ur Utlandsstyrkan (US). 
Respondent: ________________________________________________________ 
 
Nuvarande befattning och nivå 
(Operativ/strategisk/Taktisk:____________________________________________ 
 
Befattning under mission: ______________________________________________ 
 
Inledning (Stryk under lämpligt alternativ). Om du inte finner något svar som passar, stryk under det som ligger 
närmast till hands. 
  
1. Hur har du uppfattat utvecklingsprocessen för stödet till Utlandsstyrkan? 
Bra, pågår ständigt Ok, pågår    Mindre bra   
 
2. Hur upplevde du att samverkan var mellan missionen och det svenska stödet, frågan riktar sig enbart till det 
logistiska stödet? 
Bra  Godtagbar  Mindre bra  
 
3. Anser du att det är nödvändigt att förändra FMLOG:s organisation med anledning av Försvarsbeslut 04. 
Ja,   Liten omorg klarar detta  Nej, omorg behövs inte 
 
4. Anser du att det är nödvändigt att förändra Joint Support Service (JSS) organisation med anledning av 
Försvarsbeslut 04 ? 
Ja, stora förändringar Små förändringar Inga förändringar 
 
5. Anser du att den svenska logistikorganisationen är optimerad och interoperabel gentemot de krav på svensk 
militär internationell medverkan (enligt FB 04)?  
JA  Nej  Kan inte bedöma detta 
 
6. Anser du att den svenska logistikorganisationen optimalt kan hantera logistikuppgifter i samband med 
internationella insatser (enligt FB 04)?  
JA  Nej  Kan inte bedöma detta 
 
7. Anser du att svensk logistikförmåga kan ökas ytterligare och utvecklas (m.a.a. FB 04)?  
JA  Nej  Kan inte bedöma detta 
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ABSTRACT  
 
Logistics in the Future  – But how do we do it? 
 
Is the Swedish logistics organization optimized and interoperable enough to match the 
Government’s demands on the Swedish military for international cooperation? What factors 
affect development of the Swedish logistics organization? 
 
The aim of this paper has been to address the following issues:  
 

To what extent can the theory of “The Boundaryless Organisation” be adapted to 
improve the Swedish logistics organization to improve support to Swedish troops on 
missions abroad? To answer how “The Boundaryless Organization” affects the Swedish 
logistics organization through considering the following questions: 
 

• To what extent has the Swedish Government’s 2004 Defence Review affected the   
Swedish logistics organization?  

 
• To what degree can the Swedish logistic organization become a “Boundaryless 

organization”? 
 

The theoretical connection was made through literature studies and an opinion poll, and with 
the help of “The Boundaryless Organization” theory of Ron Ashkenas.  
 
For FMLOG to be able to support the new Armed Forces organisation there must be a 
complete set of regulations that clarify areas of responsibility regarding support to forces 
deployed abroad. 
 
For FMLOG to be successful in adapting to the new requirements, all efforts, development 
and production by units must focus on the ability to deploy and support forces abroad at short 
notice. Those elements that play no part in this capability, and do not meet the criteria for 
research and development, should be phased out. 
 
It is possible to apply “The Boundaryless Organization” theory to the Armed Forces’ 
Logistics organisation and this possibility has been confirmed by this investigation. 
 
 
 
 
Keywords: Logistics-organization-boundaryless- theoretical-Ashkenas. 


