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Sammanfattning 
 
Examensarbetet syftar till att studera transportlogistiken inom Försvarsmakten. 
Militära transportsystem är, och särskilt vid större övningar och internationella insatser, komplexa 
och består ofta av transporter av materiel, reservdelar, förnödenheter och personal mellan olika 
organisatoriska enheter och destinationer inom och utom Sverige. Dessutom är det fråga om 
samtidiga förflyttningar vilket ytterligare ökar komplexiteten. 
Vid ett flertal tillfällen, exempelvis vid internationella insatser, anses oklara ansvarsförhållanden ha 
resulterat i bl.a. för höga transportkostnader, bristande kvalitet i genomförandet och även brister i 
tillämpningen av olika regler.  
Detta beror sannolikt på att den organisatoriska strukturen är fragmentiserad och decentraliserad 
med avsaknad av helhetssyn som följd. 
Med utgångspunkt i den ovanstående problemformuleringen är uppsatsens huvudsyfte: 
• Att analysera hur transportlogistiken idag är organiserad och kartlägga vilka enheter och 

funktioner inom Försvarsmakten som arbetar med transportlogistik samt att ur ett strategiskt 
perspektiv ge förslag på organisering. 

 
Uppsatsens metodval är både surveyundersökningar (intervjuer med anställda inom Försvarsmakten 
och externa transport- och logistikleverantörer) inklusive litteraturstudier samt en fallstudie baserat 
på två företag inom tillverkningsindustrin (StoraEnso AB och Tetra Laval AB) och två 
logistikleverantörer, Geodis Wilson AB och Sonat AB. 
 
De slutsatser jag kan dra av all empiri är att: 

1. Logistikprocesserna först bör samordnas för att effektivisera försörjningskedjan. Först därefter 
bör fokus ligga på organiseringen av transportlogistiken. 

2. Försvarsmakten är en maskinbyråkrati med standardiserade processer för kontroll och 
koordinering och en professionell byråkrati med specialister 

3. Indelningen i huvudprocesserna förmågeskapande produktion och förmågeutnyttjande insatser 
har i sig skapat en organisatorisk struktur vilket i förlängningen leder till en fragmentisering och 
bristande helhetssyn 

4. Det är kostnadsdrivande att använda linjevägen för enskilda större projekt; istället bör principen 
med olika sammansatta grupper, Task Forces, användas. 

 
Detta leder sedan till ett antal förslag enligt följande: 

1. Att processledning av transportprocessen också skall innebära ett tydligt ansvar för samtliga 
ingående tjänster 

2. Att en bättre styrning av transportlogistiken bör ske genom tydlig indelning strategisk, taktisk 
och operativ nivå 

3. Att transportlogistiken på strategisk nivå integreras i en enhet med fokus på hela transportkedjan 
4. Att den operativa nivån integreras så långt det är möjligt i en gemensam enhet; Försvarsmaktens 

Kontrolltorn 

 



Transport Management – en organisatorisk studie   

 

iii 
 

  



Transport Management – en organisatorisk studie   

 

iv 
 

Abstract 
 
The purpose of this thesis is to study and analyse the transport logistics within the Swedish Armed 
Forces (SAF). 
Military transports are, and especially at bigger operations and exercises, very complex and consist 
of material, spare parts, supply and personnel between different units and destinations within and 
without Sweden. 
It’s also a matter of simultaneous transports which also increase the complexity. 
On several occasions, for example at international operations, is it generally believed that unclear 
responsibilities have resulted in too heavy expenditures, lack of quality in carrying through the 
operations and even lack in putting legislations and other rules into practice. 
The reasons are most likely fragmentation of the organizational structure and decentralized 
decision-making with a lack of a comprehensive view as a result. 
As a starting point in the above-mentioned formulation of the problem is the main purpose: 
• Analyze how the transport logistics within the SAF is organized and find out which units and 

functions that are involved and, from a strategic point of view, propose how it might be 
organized. 

 
As a part of my research strategy have I chosen the following methods: 
1. Surveys (interviews with employees within SAF and external transport- and logistic providers) 

including a study of existing literature 
2. A case study on two from the manufacturing industry (StoraEnso AB and Tetra Laval AB) and 

two logistic companies (Geodis Wilson AB and Sonat AB). 
  
Conclusions: 
1. The logistic processes should be coordinated in order to make the supply chain more effective 

and first thereafter should focus be on how to organize the transport logistics. 
2.  The SAF is both a machine bureaucracy with standardized processes for command and control 

and a professional bureaucracy depending much on specialists 
3. The division in two main processes, the creating of capabilities (production and training) and 

the using of capabilities (operations) has resulted in a divided structure. This has ended up in 
fragmentation and a lack of a comprehensive view  

4. It´s a cost driver to use the line organization for bigger projects such as a sealift operation. The 
main principle for such projects should instead be loosely composed groups such as task forces. 
  

This lead to the following proposals based on the above-mentioned conclusions: 
1. The management of the transport process shall include a clear responsibility for all the services 

delivered by the process 
2. A better control by a clear division in a strategic, tactical and operational level 
3. Transport logistics on the strategic level should be integrated in one unit with focus on the 

whole transport chain 
Centralisation of the operational level will lead cost efficiency by integrating the transport planning 
units in a Control Tower 
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Förord 
 
Militär logistik är allt det som normalt brukar omfattas av civil logistik samt en hel del ytterligare 
aspekter. Komplexiteten är stor, utmaningarna likaså och att genomföra en militär insats någonstans 
i världen kan faktiskt liknas vid att flytta ett mindre svenskt samhälle till Afghanistan, Tchad, 
Norge, Lappland eller var nu regering och riksdag bestämt att Försvarsmakten skall verka. 
 
Under skrivandets gång, vilket skett både inomhus under snöstormar i Sverige och sandstormar i 
Afghanistan samt i fastfrusna pendeltåg någonstans på Märstalinjen, har det skett och kommer 
fortsättningsvis att ske ett antal händelser som samtidigt påverkar verksamheten i Försvarsmakten. 
Exempel på detta är implementeringen av SAP, avvecklingen av insatsen i Afghanistan, en 
övergång från ett värnpliktsförsvar till ett yrkesförsvar samt en övergång av logistiken från 
Försvarsmakten till FMV. Och allt skall som sagt ske samtidigt. 
 
Ibland överträffar dock verkligheten dikten när det gäller antalet samtidigt möjliga organisatoriska 
förändringar, ett faktum som ställer stora krav på såväl yrkesofficerare och civilanställda som 
soldater och sjömän. Uppsatsen är därför tillägnad alla kollegor i Försvarsmakten vilka torde vara 
några av de mest stoiska och lojala av alla anställda i Sverige. 
 
Denna uppsats om Transport Management ingår i magisterprogrammet i tillämpad logistik vid KTH 
ITM i Södertälje.  
 
 
Stockholm, 
maj månad i nådens år 2013 
 
 
Stefan Leijonhufvud Nohrenius 
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reakfast where the news is read 
Television children fed 
Bullet strikes the helmet´s head 

And it´s all over 
For the Unknown Soldier 
It´s all over 
For the Unknown Soldier 
The Unknown Soldier – Jim Morrison, The Doors 
 

 
 

he times are tough now 
Just getting tougher 
This old world is rough 

It’s just getting tougher 
Cover me. 
Cover me -Bruce Springsteen  

 
 
Som inspiration: 
Exile on Main Street – Villefrance-sur-Mer, sommaren 1971 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs grunden för logistik kopplat till organisationsutveckling, 

utvecklingen av principerna för den militära logistiken samt en kort beskrivning av logistiken vid 

militära operationer och insatser idag. Det inledande kapitlet beskriver också bakgrund och motiv 

till uppsatsen samt problemformulering, syfte och avgränsningar. 

1.1 Logistik och organisationsutveckling 
Under de senaste decennierna har en effektiv ledning av logistiken blivit en av de viktigaste 
faktorerna när det gäller att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften inom företag och 
organisationer. Ett sätt att effektivt styra logistikprocesserna är utgå ifrån totalkostnadskonceptet. 
Detta innebär att målet för en organisation skall vara att reducera den totala kostnaden för 
logistikaktiviteterna i stället för att fokusera på enskilda aktiviteter. 
En effektiv och kompetent logistikorganisation är en betydelsefull del av en organisations 
strategiska ledningsprocess och anses därför vara nyckeln till att förbättra både lönsamhet och 
konkurrenskraft. Problemen och utmaningarna ligger primärt inte på strategiskt beslutsfattande utan 
hur system, nätverk, formella procedurer och processer och anställda är integrerade och 
koordinerade med varandra i syfte att nå synergieffekter. Detta leder till att många organisationer 
ägnar sig åt Reenginering, dvs. grundläggande överväganden och radikal revidering av 
organisatoriska processer för att uppnå en drastisk förbättring av nuvarande resultat baserat på 
kostnader, tjänster och organisatorisk snabbhet, istället för mindre förändringar. 
Grant m.fl. menar att många organisationer inte hanterat sina strategiska resurser på ett korrekt sätt 
och att en brist på en konkurrenskraftig organisatorisk design och struktur negativt påverkat 
företaget. 
Målet med organisationen skall vara att reducera de totala logistikkostnaderna istället för att 
fokusera på enskilda aktiviteter. Medlet för detta är totalkostnadskonceptet vilket är nyckeln för att 
effektivt styra logistikprocesserna. 
(Källa: Grant m.fl. 2006 sid. 10 och 290-292 och www.12manage.com – The Executive Fast Track) 
 
Att förstå en organisations övergripande strategi och hantering av nyckelkostnader är viktigt i syfte 
att utveckla en logistikstrategi och i förlängningen nå konkurrensfördelar. Till detta kan läggas att 
då logistiken får en allt större betydelse för att organisationen skall nå sina mål behöver den 
samtidigt kontinuerligt utvecklas. Här har ledningen av logistiken en stor betydelse och en 
viktigaste delarna i sammanhanget är transportlogistiken. 
Logistik och Supply Chain Management förknippas oftast med den civila industrin men logistiken 
har även en viktig roll inom den offentliga sektorn. Exempel på detta är verksamheten inom 
Försvarsmakten, Posten, Apoteket eller sjukvården. Utmaningen för den offentliga sektorn är att 
skapa dynamik och bl.a. reducera kostnader samt skapa en större nytta/insatt enhet. 
Ett annat sätt är att se logistiken i ett strategiskt sammanhang och inte bara som en operativ 
funktion. Ett relativt nytt begrepp är strategisk logistik som handlar om ge företag och 
organisationer som Försvarsmakten konkurrensfördelar genom att använda logistisk kompetens och 
logistiksystem för att skapa och/eller upprätthålla konkurrensfördelar. 
Enligt Solem och Johannesson (2009) finns det fem sätt på vilka logistik kan bidra till 
konkurrenskraft och konkurrensfördelar: 
1. Kvalitetsmässig fördel (göra saker bra) 
2. Tidsmässig fördel (göra saker snabbt) 
3. Pålitlighetsmässig fördel (göra saker i rätt tid) 
4. Flexibilitetsmässig fördel (förmågan att förändra saker) 
5. Produktivitetsmässig fördel (kostnad) 
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Grant m.fl.(2006) lyfter även fram följande viktiga aspekter i syfte att nå konkurrensfördelar: 
1. Samordning/koordinering 
2. Flödesstyrning, kundfokus i hela organisationen (alla i organisationen har kunder och därmed 

ett antal leveransprocesser) 
3. Behovet av en flexibel och lärande organisation (organisationen skall klara av varierande 

kundbehov och individuella leveranser) 
4. Platta organisationer med färre organisatoriska nivåer men med starka horisontella eller 

processorienterade strukturer kombinerat med avancerad informationsteknologi  
5. Ett ökat antal nätverksstrukturer med koordinerade aktörer i värdekedjan  

1.2 Problemformulering 
Militära transportsystem är, och särskilt vid större övningar och internationella insatser, komplexa 
och består ofta av transporter av materiel, reservdelar, förnödenheter och personal mellan olika 
organisatoriska enheter och destinationer inom och utom Sverige.  
Transportbehovet omfattar dessutom samtliga transportmedel och variationer av transportmedel 
samt i stort sett alla förekommande transporttjänster. Till detta skall läggas den geografiska 

komplexiteten i Försvarsmaktens uppgifter. Förändringen från ett invasionsförsvar till ett 
insatsförsvar innebär att förbanden skall kunna verka inom minst en radie på 600 mil från Bryssel 
samt att transporter kan komma att genomföras med både kort och långt varsel. 
 
I Försvarsmaktens logistikkoncept betonas en helhetssyn på logistiken. Med detta avses t.ex. 
logistikkompetens hos aktörerna på alla ledningsnivåer, försvarsmaktsgemensamma 
logistiklösningar samt ett gemensamt helhetsperspektiv där alla ledningsnivåer skall ha insikt om 
olika verksamheters betydelse. 
Verksamheten (och logistiken) inom Försvarsmakten är idag organiserad utifrån två 
huvudprocesser; produktionsprocessen och insatsprocessen. Produktionsprocessen syftar till att 
skapa förutsättningar, förmågeskapande, medan insatsprocessen är förmågeutnyttjande, dvs. 
utnyttjar de förutsättningar som produktionsprocessen skapat. 
Som stöd till huvudprocesserna finns bl.a. ett antal logistikprocesser där transportprocessen utgör en 
av dem. 
Uppdelningen i två huvudprocesser har också påverkat organiseringen av transportlogistiken och 
skapat olika enheter/organisationer med ett differentierat ansvar inom Högkvarteret (HKV), 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) och andra förband inom Försvarsmakten.  
Inom exempelvis Försvarsmaktens högkvarter (HKV) finns det en strategisk nivå som skall 
definiera de övergripande logistikkoncepten medan den taktiska nivån leder insatsen med delar av 
FMLOG som den genomförande organisationen.   
Motsvarande indelning finns inom produktionsprocessen där produktionsledningen på HKV har det 
strategiska ansvaret för att skapa långsiktiga transporttekniska förutsättningar. Under HKV finns det 
sedan främst inom FMLOG ett antal enheter som på olika sätt och ur olika synvinklar arbetar med 
förmågeskapande transportlogistik. 
Inom ramen för Försvarsmaktens anskaffning av SAP1 sker det en omfattande 
verksamhetsutveckling med fokus på att utveckla olika processer. Hypotesen, vilket också 
diskuteras internt inom Försvarsmakten, är att transportlogistiken trots allt tal om processer 
fortsätter att vara ytterst funktionellt organiserat. Exempelvis finns det inte någon 
enhet/organisation som har ett helhetsansvar för transportlogistiken utan den är fördelad mellan 
olika enheter/förband inom Försvarsmakten. Vid ett flertal tillfällen i samband med internationella 
insatser anses oklara ansvarsförhållanden ha resulterar i bl.a. för höga transportkostnader, bristande 
kvalitet i genomförandet samt brister i tillämpningen av olika regelverk.  

                                                 
1 Benämns PRIO 
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Bidragande orsaker kan vara just det faktum att transportlogistiken organisatoriskt hanteras i båda 

processerna, en avsaknad av en sammanhållande logistikstrategi, kortsiktig planering, bristande 
koordinering mellan olika enheter och mellan de olika logistikprocesserna. Andra möjliga orsaker 
är starka linjechefer kombinerat med att ansvaret för olika delar av transportlogistiken är fördelat på 
flera enheter med olika geografiska placeringar. 
Ovanstående sätt att organisera transportlogistiken kan ställas i relation till att exempelvis den 
svenska tillverkningsindustrin ofta väljer att lägga ansvaret för all transportlogistik i en 
koncerngemensam organisation. 
Sammanfattningsvis kan problemen med transportlogistiken inom Försvarsmakten ses ur följande 

perspektiv: 

1. Ett stort antal aktörer; dvs. en fragmentiserad och decentraliserad struktur 
2. Ingen helhetssyn 
3. Otydliga ledningsförhållanden 
Effekten av den hierarkiska styr- och ledningsstrukturen som kännetecknar den funktionella 
organiseringen av transportlogistiken är sannolikt att den utgör ett hinder för ett flexibelt 
insatsförsvar med krav på korta ledtider.  
Lösningen på sättet att organisera transportlogistiken inom Försvarsmakten skulle därför kunna vara 
att skapa en helhetssyn, minska antalet ledningsnivåer, och finna en flexibel organisationsform som 
fokuserar på ständiga kvalitets- och informationsförbättringar. 
Att dessutom ha ett mer centraliserat ansvar för transportlogistiken borde dessutom resultera i 
tydliga ansvarsförhållanden, reducerade kostnader, effektiviseringar och en högre kvalitet i 
genomförandet. Processer kan heller inte organiseras fram utan organisationen är ett resultat av 
definierade koncept och processer vilket i all väsentlighet också borde gälla transportlogistiken. 
Frågan är dock om det överhuvudtaget är möjligt att kombinera en stark funktionalistisk struktur, 
vilket är nödvändigt för att leda olika förbandstyper som plutoner, kompanier, bataljoner, flottiljer 
(motsv.) med en processorienterad struktur vars primära syfte är effektivitet och så låga kostnader 
som möjligt? 

1.3 Syfte 
Uppsatsen huvudsyfte är: 

Analysera hur transportlogistiken idag är organiserad och klarlägga vilka enheter och funktioner 
inom Försvarsmakten som arbetar med transportlogistik samt ge förslag på den bör organiseras 
inom Försvarsmakten. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen har följande avgränsningar: 

1. Logistiken inom stridszonen kommer inte att studeras 
2. Den interna organisationen inom respektive enhet, dvs. vem som gör vad, kommer heller inte att 

studeras. 
3. Specialförbandsledningens (SFL) transportlogistik är till vissa delar sekretessbelagd och berörs 

därför inte i uppsatsen. 
4. Uppsatsen baseras på den organisatoriska strukturen per 2010-12-31. Därefter har det skett en 

viss organisatorisk utveckling  
5. Fokus ligger främst på den övergripande planeringen av transportlogistiken kopplat till 

godstransporter varför resor principiellt inte ingår i uppsatsen. 
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2. Militär logistik 
I kapitel två beskrivs innebörden och utvecklingen av den nationella och internationella militära 

logistiken. I kapitlet beskrivs också Försvarsmaktens teoretiska referensram, Grundsyn logistik, 

samt hänvisning till ett antal rapporter/analyser från 1999 och framåt. 

2.1 Militär logistik 
Förmågan att genomföra insatser2, främst internationellt, är på kort och medellång sikt den enskilda 
faktor, som mest kommer att påverka Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmaktens koncept för 
gemensamma operationer är grunden för förhållningssättet till operationer, oberoende om det är en 
multinationell operation eller en operation inom Sveriges gränser. Konceptet består av 
manövertänkande och underlättas av uppdragstaktik. Manöverkrigföringens principer och teknik- 
och förbandsutvecklingen samt dess krav på flexibilitet i förbandskonstruktioner ställer särskilda 
krav på den logistik som syftar till att stödja insatser. Ett fungerande logistiksystem är en 
grundförutsättning för att kunna genomföra en insats. 
 
Att leda och kontrollera väpnade styrkor samt ordna ett effektivt samband är lika gammalt som 
kriget. Krigets dimensioner har växt exponentiellt i modern tid och då särskilt sedan 1939. Detta 
beror bl.a. på: 
1. De ökade krav som dagens krigföring ställer på ledningssystem 
2. Den tekniska utvecklingen 
3. Förändringar i ledningsprocessens natur som resultat av ett samspel mellan ökade krav på 

ledningssystem och den tekniska utvecklingen  
4. Införandet av nya vapensystem som tillsammans med strukturella förändringar inom själva 

ledningssystemet har ökat ledningssystemens sårbarhet 
5. Ökade kostnader som är ett resultat av de ovan nämnda faktorerna. 
Historiskt sett finns det ett antal exempel där logistik eller brist på logistik varit den avgörande 
faktorn. Invasion av Normandie 1944 (jeepdunken och införandet av maskinella hjälpmedel), 
Berlinblockaden 1948-49 (ett plan landade var 61:a sekund) tyskarnas nederlag vid Stalingrad 1943 
(10 % logistik och 90 % krigföring), och 1:a Gulfkriget 1991 (90 % logistik och 10 % krigföring) är 
några exempel. 1:a Gulfkriget benämns också logistikkriget då förflyttning och koordinering av alla 
vapengrenar samlades under ett logistikkommando.  och genomförde en integrerad operation och 
förflyttning av cirka 500 000 man och en halv miljon ton förnödenheter. 
Även i dagens ”terrorkrig” har logistiken en stor betydelse då den uppfattas som en strategisk och 
operativ samordning av resurser och samspel mellan människor och teknologi för att ge flexibilitet 
och effektiva resultat. Till och med planeringen, koordineringen och genomförandet av avancerade 
terrorangrepp kan uppfattas som effektiva logistikoperationer. 

2.2 Utveckling av den militära logistiken   

Logistiken har alltid varit en viktig del av all krigföring och den har blivit allt viktigare ju större och 
mer mekaniserade de militära styrkorna blivit. 
Genom historien har det funnits tre olika metoder att förse stridskrafterna med underhåll; att skaffa 
fram resurser på slagfältet, att trupperna bär med sig resurserna och slutligen att resurserna fraktas 
från de bakre områdena via underhållslinjer till trupperna i stridsområdet. Val av metod har styrts av 
krigets karaktär, av logistiska behov och av den tillgängliga förmågan. 
Ett exempel ur historien är Alexander den stores erövringar vars genomförande av 
logistikoperationerna var avgörande för hans framgångar. 

                                                 
2 I uppsatsen används begreppen insatser och operationer synonymt med varandra 
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Detta skedde via en tidig form av blixtkrig i och med att hären snabbt kunde röra sig över stora 
områden. Snabbheten möjliggjordes av att stora delar av förnödenheterna bars av soldaterna själva i 
stället för av packdjur. 
Detta kan ställas i relation till romarna som bedrev vad vi numera skulle kalla tredjepartslogistik 
eller utkontraktering i och med att de anlitade privata entreprenörer i syfte att slippa hela 
operationen med spannmål där hären befann sig. 
Först under den första hälften av 1800-talet definierades dock logistik som en del av krigskonsten. 
Fransmannen Antoine Henri Jomini var den som utvecklade strategi- och taktikbegreppen och 
konstaterade att strategin bestämde var man skulle agera, logistiken förde fram trupperna till denna 
punkt och taktiken beslutade om verkställandet.  
Från Jomini har den militära logistiken ytterligare utvecklats och enligt Försvarsmaktens Grundsyn 
logistik omfattar militär logistik av idag produktion, styrning och kontroll av stöd till militära 
förband och syftar till att upprätthålla och bibehålla stridskrafternas tillgänglighet, uthållighet och 
rörlighet på alla nivåer i alla situationer. Den militära logistiken utsätts, som all annan verksamhet, 
för friktioner. Orsakerna är många, bl.a. en osäker miljö, fiendens påverkan, bristande infrastruktur, 
order och kontraorder, klimat, avsaknad av information, missuppfattningar och förvirring. 
 
Som en del av synen på den moderna militära logistiken delar den brittiske författaren Foxton 
utifrån brittiska erfarenheter in logistiken i en militär operation i tre zoner, den bakre respektive 
främre logistiska zonen och den logistiska stridszonen. Den bakre logistiska zonen fungerar som 
tillträde- och utträdespunkt(er) för operationsområdet och det är här som förstärkningar av trupp 
och materiel lastas av från fartyg eller transportflygplan, samlas ihop och organiseras samt slutligen 
förs fram till stridsområdet.  
Gränserna för den främre logistiska zonen är flytande men den börjar vanligtvis vid järnvägens 
ändstation och sträcker sig fram till den yttersta räckvidden för fiendens artilleri. I denna zon 
förvaras sådant som är för dyrbart för att lagras i stridsområdet och hos de stridande förbanden. Här 
delas även förnödenheterna och materielen upp i mindre ”paket” som sedan skall vidare till de olika 
förbanden i stridszonen. Den logistiska stridszonen sträcker sig från gränsen för den yttersta 
räckvidden av fiendens artilleri och fram till själva frontlinjen. 
 
En liknande utveckling har skett i Sverige där Försvarsmaktens logistikstöd i decennier har utförts 
av brigad-, infanteri-, Norrlands-, pansar- eller mekaniserade underhållsbataljoner. 
Enligt TrängR Uhbat (1989) skulle ”underhållstransporter från underhållsanstalter till vilka 

brigaden är hänvisad ske genom framtransport eller hämtning. Vid hämtning leds transporten av 

chef ur underhållsbataljon”. 

De transportresurser som ingår i förbanden kan förstärkas med civila fordon från vägtrafikombud 

eller med en överordnad militär chefs transportresurser samt att civila fordon inte bör utföra 

transporter inom stridsområden. 

Försvarsmaktens nuvarande verksamhetsidé är att förebygga och hantera konflikter och krig, ytterst 
genom väpnad strid. Försvarsmakten skall dessutom enskilt och tillsammans med andra länder, 
myndigheter och organisationer och med tydligt insatsfokus:  
• Försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerheten genom insatser på vårt eget 

territorium, i närområdet och globalt. 
• Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt 

värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i områden utanför detta. 
• Med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället. 
 
Den moderna svenska militära logistiken baseras på ovanstående och följer i all väsentlighet 
Foxtons beskrivningar. Styrande för all logistik inom Försvarsmakten är Försvarsmaktens 

logistikkoncept som är vägledande vid planering och genomförande av logistik i hela dess 
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spännvidd. Med utgångspunkt från logistikkonceptet delas verksamheten upp i två resursnivåer. 
Den främre nivån eller förmågeutnyttjande består av såväl förbandsbundna resurser som operativa 
logistikförband och enheter. Den främre nivåns logistikresurser och verksamhet styrs i hög grad av 
taktiska samt operativa krav och behov. 
Den bakre nivån eller förmågeskapande består av Försvarsmaktens egna resurser i form av 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG), vissa territoriellt bundna resurser samt andra aktörers resurser 
(dvs. civila och militära, nationella och internationella partners) 
Utifrån de två resursnivåerna har sedan Försvarsmaktens logistikkoncept definierats.  
Utvecklingen kan också uttryckas som om Försvarsmakten är på väg att ta steget från ett 
”ändamålsenligt transportväsen med syfte att största möjliga mängd gods transporteras minsta 
möjliga vägsträcka på kortast möjliga tid utan att skadas och till minsta kostnad” kombinerat med 
en starkt funktionalistisk, centraliserad samt en inte särskilt komplex organisation till ett fokus på 
logistikprocesser och hela transportkedjan från anskaffning till försäljning. 
(Källor: Leijonhufvud Nohrénius 1994, Widén och Ångström 2006, Önfelt et al och Försvarsmaktens Grundsyn 
Logistik 2007) 
 
I mitten av 1990-talet började man i väst och särskilt i USA tala om Revolution in Military Affairs 

(RMA) vilket är ett antal operativa koncept och målsättningar för den amerikanska försvarsmakten. 
Några av målsättningarna är överlägsen manöverförmåga (dominant maneuver), 
precisionsbekämpning (precision engagement), heltäckande skyddsförmåga (full dimensional 
protection) och situationsanpassad logistik (focused logistics) vilket uttrycker förmågan att skaffa 
fram den rätta personalen och utrustningen till den gemensamma styrkan samt att underhållet 
kommer till rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd. 
(Källa: Widén och Ångström sid. 170) 
I takt med att logistiken blir alltmer komplex menar flera ledande militärteoretiker som Moshe 
Kress (2002) och Martin van Creveld (1985) att allt fler nivåer och funktioner måste integreras, 
något som med all säkerhet kommer att påverka organiserandet av logistiken i både Sverige och 
andra länder. 
Att det ställs stora krav på en fungerande transportlogistik innebär inte minst det faktum att Sverige3 
under första halvåret 2011 bar huvudansvaret för Nordic Battle Group (NBG). NBG skulle ha 
möjlighet att verka inom en radie på 600 mil räknat från Bryssel och till vissa delar kunna vara 
insatt inom 10 dagar efter avtransport från Sverige.  
Den planerade förflyttningen (eller deployeringen) av NBG innebar att cirka 2 000 soldater och 
10 000 längdmeter materiel från fem länder och ett antal garnisonsorter samtidigt skulle 
transporteras med fraktflygplan, ro/rofartyg, lastbilar till strategiska hamnar/flygplatser i Sverige 
och utlandet, formeras till förband, vidaretransporteras till taktiska flygplatser för slutlig transport 
till operationsområdet, Area of Operations.  
För att ge proportion på transporterna och påvisa behovet av en effektiv transportlogistik kan det 
nämnas att deployeringen skulle ha krävt två till fartyg, 800 flygtimmar med AN-124 och B 747 F 
samt ett antal flygtimmar med passagerarplan. Samtidigt som transporter med reservdelar och andra 
förnödenheter startade.  
Enbart strömförsörjningsmaterielen omfattade enligt Elsäkerhetsverket bl.a. 276 st. dieselelverk, 
821st.mobila el-centraler, 143 st. enheter för avbrottsfri kraft, 2 st. ställverkscontainer och 4 300 st. 
starkströmskablar med en total längd på 100 km. Den totala vikten uppgår till 607 ton och kan 
värma 1 200 enfamiljsvillor en kall vinterdag i Sverige. 
  

                                                 
3 Norge, Finland, Estland, Irland och Kroatien bidrar också med enheter, om än betydligt mindre än Sverige 



Transport Management – en organisatorisk studie   

 

8 
 

2.3 Försvarsmaktens definition av logistik 
Försvarsmaktens teoribildning omfattar bl.a. olika doktriner, handböcker, logistikdirektiv, 
operativa krav och verksamhetsuppdrag.  
Försvarsmaktens Grundsyn Logistik är en del av Försvarsmaktens doktrinhierarki och är det 
strategiskt mest betydelsefulla dokumentet när det gäller logistik. I sig är Grundsyn logistik 
inte en doktrin utan en handling som upprättas när en företeelse eller en funktion behöver ett 
inriktande dokument.  Grundsynshandling kan vara såväl en övergångslösning i väntan på en 
eventuell inarbetning i doktrinen som en fördjupande handling med mer information om ett 
utvalt område. En grundsyn beskriver kunskapen i utvalt område och ger vägledande 
styrningar. Som referensram när det gäller den svenska militära logistiken har, med anledning 
av ovanstående, i första hand Grundsyn logistik använts. 
 
Det militära perspektivet på logistik har många likheter med olika civila definitioner. Det som 
särskilt kännetecknar logistiken inom Försvarsmakten är att den skall lämna stöd till såväl militära 
insatser och operationer som den fredstida förbandsproduktionen. Vid operationer och insatser 
omfattar logistiken planering och genomförande av förflyttningar samt vidmakthållande av 
stridskrafter. Den militära logistiken är också i större utsträckning är omgärdad av ett omfattande 
regelverk som exempelvis internationella och mellanstatliga överenskommelser, politiska beslut och 
olika former nationell och internationell lagstiftning. 
I sin vidaste betydelse kan logistik vid militära operationer avse följande: 

1. Anskaffning, lagring, transport, distribution och undanförsel av materiel 
2. Vidmakthållande, driftstöd, teknisk anpassning och omhändertagande av materielsystem 
3. Transporter i vid bemärkelse 
4. Anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring av anläggningar och faciliteter 
5. Anskaffning och tillhandahållande av tjänster 
6. Tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
 
Med utgångspunkt för den militära logistikens syfte har Försvarsmaktens logistikkoncept 
definierats vilket baseras på fem grundläggande principer. Principerna skall vara vägledande vid 
planering och genomförande av logistik i hela dess spännvidd inom Försvarsmakten samt inte 
uppfattas som regler. Deras inbördes betydelse kan dessutom variera beroende på aktuell situation. 
Ett antagande i uppsatsen är att teoribildningen inom Försvarsmakten inte bara omfattar 
genomförandet utan även hur, i det här fallet, transportlogistiken bör organiseras. 
 
Försvarsmaktens logistikkoncept definieras sammanfattningsvis enligt följande: 

1. Helhetssyn 
a) Gemensamt helhetsperspektiv innebärande att alla ledningsnivåer ska ha insikt om olika 

verksamheters betydelse för att uppnå avsedd effekt vilket skall ge samordningsvinster 
b) Helhetssyn och samordning från producent till användare 
c) Försvarsmaktsgemensamma logistiklösningar ska vara den vägledande principen, såväl inom 

den förmågeskapande produktionen, som för logistiken vid operationer och insatser. 
d) En helhetssyn kräver dessutom logistikkompetens hos aktörerna på alla ledningsnivåer. 

 
2. Behovsstyrt stöd 
a) Logistiken är en av många komponenter som i samverkan ska åstadkomma efterfrågad effekt. 
b) Logistiken inom Försvarsmakten skall i sin tillämpning vara behovsstyrd och samordnad för att 

åstadkomma efterfrågad effekt. 
c) Rätt dimensionerade logistikresurser innefattande kompetens, organisation och metoder finns 

tillgängliga (innehavda eller kontrollerade) vid rätt tid och på efterfrågad plats. Detta förutsätter 
förutseende, proaktivitet, flexibilitet och tillgänglighet. Genom att kombinera information och 
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logistik kan flexibla lösningar skapas, som svarar mot ställda krav på tillgänglighet, uthållighet 
samt resurseffektivitet 
 

3. Resurseffektivitet 
a) Med resurseffektivitet menas att uppnå efterfrågad effekt till lägsta möjliga resursutnyttjande. 

Behovsstyrd logistik innebär att den är resultatbaserad.  
b) Krav på resurseffektivitet och rationalitet får inte stå i strid med kravet att logistiken flexibelt 

ska kunna anpassa sin verksamhet till övriga verksamheters behov. Vid insatser måste 
resurseffektiva logistiklösningar vägas mot insatsens operativa krav på logistikens utformning, 
med säkerställande av verksamhetssäkerhetskraven.  

c) Försvarsmakten ska i huvudsak endast ha egna logistikresurser för sådan verksamhet som är 
unik för Försvarsmakten eller som inte kan eller bör utövas av andra aktörer.  

d) Logistikverksamhet inom Försvarsmakten, som ej är att betrakta som kärnverksamhet, ska 
prövas för konkurrensutsättning för att åstadkomma resurseffektiva lösningar.  

e) Med kärnverksamhet avses logistik som kräver egna försvarsmaktsunika främre och/eller bakre 
logistikresurser. Häri inbegrips också försvarsmaktsunika kompetenser för styrning och kontroll 
av logistikverksamhet, som genomförs av aktörer utanför Försvarsmakten. 

f) Resurseffektivitet skall uppnås genom att alternativa modeller för utveckling, anskaffning och 
försörjning av förnödenheter och tjänster utvecklas och implementeras i samverkan med den 
privata sektorn.  

 
4. Anpassad tillgänglighet 
a) Detta innebär att logistiken skall skapa förutsättningar för att vidmakthålla och på kort eller 

längre sikt kunna förändra (höja) anbefalld beredskap samt uthållighet. 
b) Logistiken inklusive verksamhet och materielanskaffning inom Försvarsmakten skall 

dimensioneras och flexibelt kunna anpassas efter insatsorganisationens beredskap och 
grundorganisationens förmågeskapande produktion. 

c) Verksamhet och materielanskaffning ska prioriteras till insatsorganisationens förband. Den 
långsiktiga utformningen och dimensioneringen av logistiken inom Försvarsmakten ska ta 
hänsyn till den gällande administrativa lagstiftningens möjlighet att stödja Försvarsmakten vid 
insatser och beredskapshöjningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Försvarsmaktens logistikkoncept (Försvarsmakten, Grundsyn logistik, 2007) 
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5. Interoperabilitet 
a) Inom logistiken innebär interoperabilitet en förmåga till att verka i samverkan, såväl nationellt 

inom Försvarsmakten och med övriga delar av samhället, som internationellt med andra 
nationers stridskrafter och/eller internationella aktörer.  

b) Inom logistiken innebär kravet på interoperabilitet behov av en betydande grad av 
standardisering av procedurer, materiel och terminologi. Inom logistiken skall NATO-standards 
vara vägledande vid nyutveckling och nyanskaffning av förnödenheter och materiel som ska 
användas i internationell verksamhet. Såväl EU, NATO som FN logistikkoncept, procedurer och 
terminologi ska kunna tillämpas vid internationella insatser. 

2.4 Flödesbaserad logistik 
Om fokus när det gäller strategisk, operativ och taktisk ledning till stora delar avser hur och varför 
fokuserar den flödesbaserade logistiken på själva flödet av t.ex. materiel, förnödenheter, personal, 
ekonomi och information.  
Enligt Grundsyn logistik så avses med flödesbaserad logistik nätverk, funktioner, processer och 
aktiviteter, produkter och tjänster till slutlig kund.  Den flödesbaserade logistiken strävar efter 
att optimera flödet av produkter, tjänster och information i syfte att öka resurseffektiviteten och 
skall ses som en metod för att utforma logistiken med möjlighet till resurseffektivitet. Genom 
tillämpning av flödesbaserad logistik inom Försvarsmakten följer funktionen med i den militära och 
civila utvecklingen, såväl internationellt som nationellt. 
 
Principerna för flödesbaserad logistik är också en viktig del inom Försvarsmaktens nya 
verksamhetsledningssystem PRIO vilket också omfattar ett nytt affärssystem4. Inom ramen för 
PRIO sker det en omfattande utveckling av bl.a. Försvarsmaktens huvud- och logistikprocesser. En 
av logistikprocesserna är Transportprocessen5 och enligt Handbok Transportprocessen är syftet med 
processen följande att uppnå rätt tillgänglighet avseende materiel, förnödenheter och personer, hos 
brukare/slutkund, till lägsta kostnad och rätt miljöpåverkan - brukare/slutkund är vanligast i 
anslutning till förbanden. Effektmålet, dvs. effekt hos kund beskrivs som rätt tillgänglighet 
avseende materiel, förnödenheter och personer, hos brukare/slutkund medan prestationsmålet är att 
genomföra rätt transporter på ett kostnadseffektivt sätt, i rätt tid, med rätt kvalitet och med rätt 
säkerhet enligt gällande regelverk. 

2.5 Interna utredningar och uppsatser 
Inom Försvarsmakten finns det ett antal utredningar och analyser som belyser transportlogistiken. 
Även om några av dessa är skrivna för ett antal år sedan äger de fortfarande en viss giltighet.  
Exempel på dokument är: 

1. Funktionsanalys Transport (FORGUS 1999-2000) 
2. Pg Fgods (Mellersta Underhållsregementet 2000) 
3. Pg PersTp (Mellersta Underhållsregementet 2000) 
4. Förslag avseende Centralt Transportkontor (FMLOG/TpE 2005-2006) 
5. M & TC (FMLOG stab 2008) 
6. Reformerad Logistik (PROD LOG 2009) 
7. Insatsdirektiv 008/2009; Svar till åtgärdsförslag 19a: Verksamhetssamordning av 

transportförsörjning (HKV 2009-06-18; 15100:60 308) 
8. Utredning av ett Försvarsmaktsgemensamt Transportkontor (FMLOG 2010) 
9. Olika PM avseende tullhanteringen inom Försvarsmakten (2003-2010) 

                                                 
4 SAP är upphandlat. Enskilda delar av systemet beskrivs inte i uppsatsen 
5 Övriga är Inköp och upphandling, Materiel- och förnödenhetsförsörjning, Materielunderhåll, Tekniskt systemstöd, 
Försäljning och uthyrning samt Försvarsmedicin. 
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3. Metod 
I metodkapitlet beskriver jag olika vetenskapliga synsätt, dvs. grunden för all forskning och den 

valda forskningsstrategin, aktuell metod och hur analysen genomförts.  

3.1 Om forskning 
Forskning är inte särskilt glamouröst utan består till stor del av tålmodigt strävsamt arbete. Ett stort 
mått av genialitet krävs inte heller även om sådan är en fördel. Forskning är ändå oslagbar som 
intellektuell utmaning. För att göra god forskning bör man tänka bättre än någon annan på någon 
punkt vid någon tidpunkt. Man behöver alltså inte vara bäst på att tänka i allmänhet men att tänka 
bäst någon gång är tillräckligt. 
(Källa: SACO 1991 sid. 8) 

3.2 Forskningsstrategi 

3.2.1 Inledning 

Denscombe beskriver i Forskningshandboken (2009) åtta olika former av forskningsstrategier. 
Dessa är surveyundersökningar, fallstudier, experiment, etnografi, fenomenologi, grundad teori, 
metodkombination och aktionsforskning. Enligt Denscombe finns det ingen ”rätt” metodik utan 
ändamålsenligheten för speciella undersökningsaspekter och problemtyper styr valet av 
tillvägagångssätt. Beslut om strategi syftar dessutom till att ge forskaren den bästa möjliga 
utgångspunkten för att erhålla ett så bra forskningsresultat som möjligt. 
 
Denscombes (2009)  tolkning av surveyundersökningar är att strategin förekommer i en mängd olika 
former men att den generellt skall ha en bred och omfattande täckning, att undersökningen sker vid 
en bestämd tidpunkt i syfte att beskriva aktuella förhållanden samt inbegriper en förställning om 
empirisk forskning. Enligt Bell (2006) skall, i en surveyundersökning, samma frågor ställas till 
respondenterna samt att strategin kan ge svar på frågor av karaktären vad, var, hur och när men att 
kausala samband (orsakssamband) sällan kan påvisas. 
Fallstudier fokuserar enligt Denscombes (2009) på en eller några få förekomster av ett särskilt 
fenomen i avsikt att tillhandahålla en djupgående redogörelse för förhållanden, erfarenheter eller 
processer som förekommer i ett särskilt fall. 

3.2.2 Vald forskningsstrategi 

Den forskningsstrategi jag valt består av en surveyundersökning och en fallstudie. Det främsta 
skälet är den breda och omfattande täckning som metoden innebär. Syftet med uppsatsen är att ge 
förslag på hur transportlogistiken skall organiseras. Empirin har därför en bred och omfattande 
täckning. I begreppet surveyundersökning ligger just en föreställning om ett vidsträckt synfält med 
bred täckning varför det är sannolikt att urvalet blir representativt. Motivet till att komplettera 
surveyundersökningen med en fallstudie är få en stor förståelse för transportlogistiken är 
organiserad på detaljnivå inom några representativa företag inom transport- och 
tillverkningsindustrin. 
Den valda forskningsstrategin innebär följande: 
Surveyundersökning  

• Omfattar externa och av Försvarsmakten kontrakterade transport- och logistikleverantörer samt 
personal anställd inom Försvarsmakten. 
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Fallstudie 

• Omfattar transportindustrin (Sonat AB och Geodis Wilson AB) och tillverkningsindustrin (Tetra 
Laval Transport & Travel och StoraEnso Logistics AB) 

3.3 Forskningsmetod 

3.3.1 Inledning 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det fyra huvudsakliga metoder vilka är 
frågeformulär, intervjuer och skriftliga källor. Denscombe (2009) menar att fem saker skall 
övervägas vid valet av metod: 
1. Även om vissa forskningsstrategier associeras med bruket av vissa metoder så finns det en 

möjlighet att välja mellan olika metoder 
2. Varje metod har sina särskilda starka och svaga sidor 
3. Styrande för metodval är kriteriet användbarhet och vilken som är mest lämpad i praktiken 
4. Forskningsmetoderna behöver inte betraktas som ömsesidigt uteslutande 
5. Bruket av en metod gör det möjligt för forskaren att använda sig av triangulering 
Uppsatsen skall resultera i slutsatser om hur transportlogistiken skall organiseras inom 
Försvarsmakten. Empirin skall dessutom spegla både interna synen inom Försvarsmakten och den 
externa synen vilket i det här fallet utgörs av transportindustrin. 

3.3.2 Urval 

När det gäller informationsinhämtningen inom Försvarsmakten baseras den på ett subjektivt urval. 
Detta har varit möjligt eftersom jag har en mycket god kännedom om de enheter och individer som 
arbetar med transportlogistik samt den skriftliga dokumentationen inom Försvarsmakten. 
Subjektivt urval har även använts vid val av företag från tillverkningsindustrin. Tetra Laval och 
StoraEnso är två av Sveriges större industrikoncerner och har en komplexitet i transportlogistiken 
som är jämförbar med Försvarsmakten samt att de ur ett transportlogistiskt perspektiv anses som 
innovativa.  Inom transportindustrin har Sonat och Geodis Wilson valts ut och främst med tanke på 
att båda företagen arbetar med kontrolltornslösningar. I sammanhanget är särskilt Sonat intressant 
då företaget är ett från den konventionella transportindustrin helt oberoende företag. 
I syfte att få en extern syn på Försvarsmaktens sätt att organisera transportlogistiken har ett 
klusterurval genomförts då samtliga kontrakterade transportleverantörer erhållit frågeformulär. 
En urvalsram skall under idealiska förhållanden innehålla en komplett och aktuell förteckning över i 
populationen i undersökningen. I syfte att få en så komplett förteckning som möjligt har jag 
kontrollerat mitt urval med HKV PROD LOG Komm som tillsammans med HKV INSS J4 har det 
övergripande ansvaret för transportlogistiken inom Försvarsmakten. 

3.3.3 Surveyundersökningen 

Följande typer av surveyundersökningar har jag använt mig av i uppsatsen: 
Intervjuer ansikte mot ansikte 

Några av intervjuerna har genomförts ansikte mot ansikte. Min personliga uppfattning är, vilket 
stärkts via ett antal tidigare uppsatser och kvalificerade analyser i Försvarsmakten, är att indata blir 
mer detaljerad och fyllig. Ytterligare en erfarenhet är att antalet blir större än jämfört med t.ex. 
utskickade enkäter. Till viss del har dock denna metod generellt valts bort med hänsyn till 
svårigheterna att få tid att genomföra intervjuer. Svårigheterna består t.ex. pressade 
arbetssituationer, frånvaro på grund av tjänsteresor och motsvarande.  
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E-post 

Samtliga av Försvarsmaktens kontrakterade transport- och logistikleverantörer av godstransporter 
har erhållit ett antal intervjuenkäter innehållande ett antal definierade frågor vilkas primära syfte är 
att spegla transportindustrins syn på Försvarsmakten. I ett tidigare skede av uppsatsen skickades 
cirka 30 enkäter ut till olika respondenter inom Försvarsmakten. I detta fall erhölls bara ett 
användbart svar varför del av uppsatsens metod byttes ut mot skriftlig dokumentation skrivna av i 
princip samma individer. I uppsatsen har enligt önskemål samtliga transport- och 
logistikleverantörer anonymiserats enligt principen Alfa, Bravo, Charlie osv. Motiven till detta är 
dels konkurrensskäl företagen emellan och dels att de annars riskerar att missgynnas i offentliga 
upphandlingar eller i motsvarande sammanhang. 
Skriftliga källor 

De skriftliga källorna kan delas upp i tre huvudgrupper. Den första gruppen omfattar ett antal 
interna PM, skrivelser, analyser och presentationer författade av enskilda individer. Grupp två 
utgörs av officiella handböcker, doktriner och motsvarande dokument utgivna av Försvarsmakten. 
Den tredje gruppen är externt material som exempelvis Internet, faktatidningar, facklitteratur och 
företagspresentationer.   

3.3.4 Fallstudier 

 Fyra fallstudier har genomförts; två företag från transportindustrin och två företag från 
tillverkningsindustrin vilka samtliga anses vara innovativa när det gäller organiseringen av 
transportlogistiken. Detta gäller såväl förhållandet till kunder som den interna organiseringen. 

3.3.5 Triangulering 

Denscombe (2009) förklarar triangulering med att betrakta saker ur olika perspektiv vilket betyder 
att exempelvis olika källor och metoder används i en och samma studie vilket kan öka validiteten i 
data. Det bevisar inte att forskaren har rätt, men ger en fingervisning om att innebörden i data i viss 
mån överensstämmer mellan olika metoder och att resultaten inte är knutna till en särskild metod. I 
uppsatsen har metodologisk triangulering och datatriangulering använts. Den första innebär att 
olika metoder använts och den andra en användning av kontrasterande informationskällor.   

3.4 Analys 

3.4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Analysprocessen innebär ett sökande efter det som ligger under ytinnehållet i data och kan förklara 
innebörd och funktionalitet. 
Två av de vanligaste typerna av analysmetoder är kvantitativa eller kvalitativa metoder. Den 
grundläggande likheten mellan metoderna är att de har gemensamma syften och är inriktade på att 
ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkas av varandra. Den grundläggande skillnaden är att kvantitativa 
metoder omvandlar informationen till siffror och mängder samt att man utifrån detta gör statistiska 
analyser. Fördelen med kvantitativa metoder är att de kan förklara olika företeelser och göra 
generaliseringar 
Styrkan med kvalitativa metoder är att de visar på totalsituationen. En sådan helhetsbild möjliggör 
en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (systemperspektivet). Ytterligare en fördel 
med kvalitativa metoder är att de öppnar för en bättre uppfattning av den enskildes livssituation, det 
s.k. aktörsperspektivet. 
(Källa: Holme och Solvang 1991 sid. 85-95) 
Den militära transportlogistiken är komplicerad och omfattar alla typer av transporttjänster och 
transportsätt samtidigt som ett stort antal aktörer är inblandade. I syfte att få en helhetsbild av 
verksamheten och få en förståelse för hur olika aktörer agerar används i uppsatsen kvalitativa 
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metoder. Min åsikt är att det är svårt att via kvantitativa metoder förstå vad som egentligen är 
problemet med organiserandet av transportlogistiken inom Försvarsmakten. 

3.4.2 Principerna för kvalitativ dataanalys 

Analysen av kvalitativa data grundar sig enligt Denscombe (2009) på fyra vägledande principer 
enligt följande: 
1. Analysen av data och de slutsatser som forskningen resulterar i skall vara fast förankrade i data 
2. Forskarens förklaring av data skall komma ur en mycket noggrann läsning av data 
3. Forskaren skall undvika att föra in obefogade fördomar i analysen av data 
4. Analysen av data skall innefatta en repetitiv process 
Ovanstående principer grundar sig i stora drag på induktiv logik vilket innebär att gå från data till 
teori och från det särskilda till det allmänna. 

3.4.3 Validitet  

För kvalitativa data gäller det (Denscombe 2009) att visa att forskningen bedrivits enligt god praxis 
och med rimlig sannolikhet är exakt och träffsäker. Exempel på metoder för validering är 
triangulering, respondentvalidering och grundade data. Som tidigare nämnts har triangulering 
använts. I uppsatsen används också respondentvalidering avseende i första hand de externa 
aktörerna från transportindustrin, Tetra Laval, StoraEnso, Sonat och Geodis Wilson. 

3.4.4 Reliabilitet 

En viktig fråga är hur min anställning i Försvarsmaktens produktionsledning är i relation till 
forskningen och om den är tillförlitlig? D.v.s. skulle någon annan forskare nå samma resultat? I 
uppsatsen har jag försökt att visa att redogöra för metoder, analys, empiri osv så att utomstående 
kan bedöma om forskningen baseras på vedertagna procedurer samt rimliga antaganden och beslut. 

3.4.5 Objektivitet 

En i sammanhanget väsentlig fråga är om min forskning om transportlogistik i Försvarsmakten är 
fri från mina egna värderingar och övertygelser, d.v.s. objektiv? Svaret är med största sannolikhet 
nej då ingen forskning står fri från den som genomför forskningen. Denscombe (2009) pekar på två 
sätt att hantera detta. Det ena är att det kan vara berättigat att lyfta in vissa biografiska detaljer om 
forskaren i analysen varvid t.ex. läsaren kan bedöma rimligheten i anspråken på opartiskhet. Det 
andra sättet är att närma sig analysen med ett öppet sinne vilket t.ex. kan ske genom att undvika 
data som inte stämmer överens med analysen eller att kontrollera konkurrerande förklaringar. Inom 
Försvarsmakten är det ett förhållandevis litet antal individer som arbetar med transportlogistik vilka 
känner varandra förhållandevis väl samt att jag i uppsatsen har tagit med konkurrerande 
förklaringar. Dessa två aspekter borde täcka kravet på objektivitet. 

3.4.3 Bortfall 

Samtliga processledare (PCL) för respektive logistikprocess har beretts möjlighet att svara varav 
enbart biträdande PCL transportprocessen har svarat. Detta har dock knappast påverkat uppsatsens 
slutresultat i och med att ett oberoende företag med mycket god insyn Försvarsmaktens 
logistikprocesser svarat. Av Försvarsmaktens transportleverantörer är det tre företag som inte svarat 
varav en är till antalet enskilda kontrakt den största leverantören. Förhoppningsvis har heller inte 
detta påverkat slutresultatet då ett antal andra företag med lång erfarenhet från samarbete med 
Försvarsmakten svarat. 
  



Transport Management – en organisatorisk studie   

 

15 
 

3.5 Metodmodell 
Nedan beskrivs uppsatsens struktur när det gäller metodiken: 
 

 
Figur 2: Forskningsstrategi 
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4. Teori 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens teoretiska referensram och de teorier jag anser vara relevanta 

för uppsatsen som syftar till att beskriva Försvarsmaktens nuvarande sätt att organisera 

transportlogistiken och ge förslag på en förändrad design. 
Teoridelen omfattar bakgrund, skillnaden mellan den militära och civila definitionen av 

planeringsnivåer, Försvarsmaktens logistikkoncept, funktionell organisering och 

processorientering.  

4.1 Bakgrund till teoribildningen 
Syftet med uppsatsen är att ur ett strategiskt perspektiv ge förslag på hur transportlogistiken bör 
organiseras inom Försvarsmakten. I detta ingår också att analysera hur transportlogistiken idag är 
organiserad samt fastställa vilka gränssnitten och ansvarsförhållandena är mellan olika enheter och 
hur de i framtiden bör se ut. 
Johannessen och Solem (2009) nämner fyra olika sätt som anses typiska för organiseringen av 
logistiska aktiviteter. Dessa är funktionell organisering, socioteknisk organisering, 
processorganisering och nätverksorganisering. 
Som organisationsteoretisk del har jag valt att använda mig av följande: 
Funktionell organisation 

1. Att organisera verksamheter efter funktioner är det traditionella sättet att organisera. I 
funktionellt organiserade organisationer utgör logistiken summan av ett antal små 
standardiserade arbetsoperationer.  

2. Försvarsmakten är till vissa delar en funktionell organisation; bl.a. med hänsyn till indelningen i 
enheter som stridsgrupper, bataljoner, kompanier osv. Frågan är hur detta har påverkat 
transportlogistiken? 

Processorientering 

1. Inom Försvarsmakten pågår för närvarande en omfattande utveckling av ledningsprocesser och 
stödprocesser i samband med utvecklingen av PRIO. En i sammanhanget relevant fråga är om 
processorienteringen också påverkar organiseringen av transportlogistiken 

2. Processorientering, vilket skall ses som kritik av den funktionella organiseringen, syftar bl.a. till 
att organisera arbetet tvärs emot funktionella gränser. 

Som referensram för hur transportlogistiken kan organiseras har jag främst använt mig av den 
teoribildning som finns beskriven av Grant m.fl. (2006), Bowersox m.fl. (2002)  och Robbins 
(1991). I litteraturen nämns det ett antal begrepp för ledning av transporter. Exempel är Transport 
Management, Traffic Management och Freight Management. I uppsatsen används genomgående 
Transport Management. 

4.2 Skillnader mellan civil och militär logistik 
Lind m.fl. (2010) beskriver i en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) skillnaden 
mellan civil och militär logistik och menar att den kommersiella försörjningskedjan skall bidra till 
att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Den militära försörjningskedjan ska bidra till att 
militära mål uppnås genom att dels understödja truppernas operationer, delsskydda trupper. Om en 
kommersiell kedja syftar till vinst så handlar en militär kedja om liv och död. Det gör att i det 
senare fallet måste buffertar byggas upp på ett sätt som kanske inte behövs i den kommersiella 
sektorn: effektivitet måste offras för säkerhet.  
Budgetrestriktion 

Ett kommersiellt företag är inte styrt av budgetrestriktioner på samma sätt som statliga myndigheter. 
Så länge en utbetalning genererar en större inbetalning är utbetalningen legitim för företaget. 
Offentliga organisationer har däremot budgetrestriktioner; d.v.s. även om nyttan skulle öka mer än 
det kostar att anskaffa en resurs så finns en budgetgräns för offentlig verksamhet. Försvarsmaktens 
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ekonomi är därför snarare att likna vid en hushållsekonomi än ett företags ekonomi. Det finns därför 
fog att fråga sig i vilken utsträckning erfarenheter från kommersiella försörjningskedjor kan 
översättas till militära i en krigssituation. 
Konfliktnivå 

Det som skapar stor komplexitet i den militära logistiken är vilken konfliktnivå som är aktuell. I 
krig råder andra förutsättningar än i fredstid. Från att verka i en budgetstyrd verklighet i 
övningsmiljö skall funktioner och förmågor fungera som det är tänkt utan tidigare skarp 
tillämpning.  
Det finns givetvis företag som verkar i komplexa miljöer men de torde betraktas som undantag, 
Exempel är ”eventlogistik”, i samband med större idrottsevenemang, mässor och turnéer.  
Kontinuerliga processer 

Komplexa kommersiella försörjningskedjor bygger på att etablera ett arbetssätt som tillämpas i den 
dagliga verksamheten. Utifrån detta arbetssätt förbättras verksamheten och förfinas över tiden. I en 
militär kontext finns ofta inte den kontinuitet som präglar den kommersiella logistiken. Undantag är 
långa internationella insatser då det finns förutsättningar för att arbeta kontinuerligt. 
Dock med den betydande skillnaden att personalen roterar på ett annat sätt inom det militära än 
inom det civila. I praktiken innebär detta att man kommersiellt kontinuerligt förbättrar sin logistik 
medan man i militära sammanhang är hänvisade till övning. 
Definition av logistik 

En annan väsentlig skillnad är vad som vägs in i begreppet logistik. Militär logistik kan enklast 
beskrivas innehålla hela den kommersiella logistiken men med ett antal tillkommande komponenter. 
Framförallt är det teknisk tjänst (verkstäder, underhåll mm), försvarsmedicin och delar av 
anskaffningsprocessen som tillkommer. Konsekvensen av detta kanske inte alltid har så stor 
praktisk betydelse men det blir en komplex gränsdragning då flera civila tillämpningar (logistik, 
inköp, tillverkning m.fl.) faller inom den militära logistiken. 
Informationshantering 

Informationshantering är också en väsentlig skillnad, där logistikinformation i regel inte betraktas 
som speciellt hemlig i civila sammanhang men har en avgörande betydelse för militär uthållighet. 
Detta skapar restriktioner i informationsutbytet som den kommersiella logistiken inte drabbas av. 
Verksamhetsidé för logistiken 

För att skapa en effektiv och effektfull logistik krävs det en tydlig idé av vad man vill uppnå vilket 
vanligtvis är fallet i civila företag, I militär verksamhet saknas det ibland en bärande idé om 
logistikupplägget. Baserat på logistiken i och omkring operationen i Tchad belyste en utvärdering 
fyra problemfaktorer. Det första var att flera faktorer ligger utanför militär planering och kontroll. 
För det andra var förutsättningarna för insatsen delvis oklara (hur länge, hur många) vilket ledde till 
”allt ska med tänkande”. Logistiken blev väldigt omfattande vilket minskade andelen operativt 
insatta soldater. Slutligen rådde det stor diskrepans mellan planerad och nyttjad materialanvändning 
vilket allvarligt försämrar kunskapsinhämtning till senare operationer. Tydlighet vad logistiken har 
för uppgift är mer flytande i en militär kontext. 

4.3 Begreppet strategi 
Enligt Grundsyn Logistik skall logistikledning vara en integrerad del av Försvarsmaktens 
ledningssystem och ledningsprocesser på alla nivåer och i alla skeden samt att den utövas på tre 
nivåer; strategisk, operativ och taktisk. Ledningen av insatser definieras i tre olika nivåer enligt 
följande: 
Militärstrategisk ledning  
• Syftar ytterst till att skapa logistikresurser i vid bemärkelse för operationernas och insatsernas 

genomförande. Detta sker genom olika former av lång- och/eller kortsiktig anskaffning eller 
säkerställande av tillgänglighet av nödvändiga resurser. 

  



Transport Management – en organisatorisk studie   

 

19 
 

Operativ logistikledning  

• Syftar till att fördela tillgängliga resurser till den taktiska nivån för att skapa handlingsfrihet och 
uthållighet för insatsförbanden i operationsområdet. Den operativa logistikledningen skall 
omvandla de samlade logistikresurserna, dvs. den totala förmågan till understöd med 
förnödenheter och tjänster, till förbandens verkan och uthållighet på den taktiska nivån. 

Taktisk logistikledning  

• Syftar till att distribuera understöd med förnödenheter och tjänster till de enskilda förbanden 
inom insatsområdet 

 
Begreppet logistik skall dessutom främst användas på de högre ledningsnivåerna, strategisk, 
operativ och taktisk nivå, där hela den komplexa funktionen hanteras samlat. Längst fram i 
verksamheten, på förbandsnivån, genomförs konkret verksamhet inom respektive tjänstegrenar 
Motsvarande definition saknas, åtminstone i de doktrinära dokumenten, för den fredsmässiga 
förbandsproduktionen.  
I Logistikorganisationer – strategi och utveckling beskriver Johannessen och Solem (2009) de olika 
planeringsnivåerna sett ur ett civilt perspektiv vilket bl.a. tillämpas av transportindustrin.  
Strategisk nivå 

• Avser överordnade beslut av långsiktig karaktär som exempelvis mål och styrning av företagets 
verksamhet vilket skapar ramar för materielflöden och långsiktiga logistiska beslut. 

Taktisk nivå 
1. Avser t.ex. beslut kopplade till utveckling och anskaffning av olika typer av resurser för att 

realisera företagets formulerade strategi, val av styrningsprincip osv. 
2. Driftansvar 

Övergripande styra, planera och samordna 
Mäta - analysera - föreslå åtgärder 
Statistik och rapporter. 

3. Utvecklingsansvar 
Ständigt utveckla och designa distributionslösningar 
framtida tillväxt – och effektivitetsmål 

Operativ nivå 

1. Avser den dagliga/kortsiktiga planeringen närmast produktionen. 
2. Driftansvar 

Daglig styrning (planering, optimering, transportbokning, bevakning och problemlösning)  
3. Utvecklingsansvaret 

Implementera framtagna lösningar 
 
Fransmannen André Beaufré menar i Modern strategi för krig och fred (1963) att den 
konventionella militära tolkningen är ett för snävt synsätt utan att en mer korrekt beskrivning är att 
strategi definieras som konsten att samordna maktmedlen för att uppnå de av politiken uppställda 
målen. Beaufré hävdar att politiken står för den totala strategin och under detta finns det ett antal 
politiska, ekonomiska, diplomatiska och militära faktorer med varsin definierad strategi. Med 
utgångspunkt i denna definition bör begreppet strategi även omfatta även annan ledning av 
logistiken inom Försvarsmakten än den rent militära, dvs. den verksamhet som sker inom ramen för 
produktionsprocessen. 
Oberoende detta så är det klarlagt att begreppen strategisk, operativ och taktisk har olika innebörd 
beroende på om det är civil eller militär logistik. Militär logistikledning handlar ytterst om att leda 
förband i strid.  I uppsatsen kommer dock den civila benämningen att användas då bedömningen är 
att det är enklare vid jämförelse av olika organisationer. Dessutom är det förhållandevis svårt att 
överföra de militära definitionerna av begreppen operativ och taktisk till andra förhållanden än de 
som avser militär ledning av förband.   
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Figur 3: Planeringsnivåer 

4.4 Funktionell organisering 
Det traditionella sättet att organisera verksamheten inom såväl offentlig som privat verksamhet är 
att utgå från en funktionell uppdelning av arbetsuppgifter och ansvar.  
Ett särskilt kännetecken för renodlad funktionell organisering är en uppdelning av arbetet i många 
uppgifter och aktiviteter. Andra kännetecken är att samverkan mellan olika avdelningar ofta sker via 
någon form av avdelningschefer, effektivitet nås genom specialisering samt att företaget styrs med 
hjälp av rutiner och regler. 
Den största utmaningen för logistiken vid funktionell organisering är att övervinna problem knutna 
till fördelningen och spridningen av aktiviteter, dvs. problem knutna till samordning/koordinering. 
Ett sätt att lösa detta problem är att samla all logistik i en organisatorisk enhet med syfte att 
förbättra effektiviteten.  
Ett viktigt val är positioneringen av logistikenheten vilket ger upphov till tre huvudfrågor: 

1. Är omfånget av logistikaktiviteter och behovet av samordning så stort att koordineringen bör 
ske i en egen enhet? 

2. Hur skall logistikenheten placeras i organisationshierarkin? 
3. Hur skall en eventuell logistikenhet organiseras? 
 
I funktionellt organiserade verksamheter sker värdeskapandet genom en koordinerad och effektiv 
produktion. Samordning och koordinering är aktiviteter som binder samman funktionella 
arbetsuppgifter till en fungerande enhet. Den viktigaste frågan är hur detta skall ske?  
Exempel på åtgärder som brukar vidtas är: 

1. Formella regler/procedurer 
2. Formell hierarki, t.ex. logistikledare 
3. Strukturella förändringar som t.ex. självstyrande grupper och divisionalisering 
4. Vertikala stödfunktioner (från toppen till botten) i form av planeringsstaber och assistenter 
5. Horisontella stödfunktioner (samma nivå i hierarkin) i form av projektgrupper, koordinatorer 

och matrisorganisation 
Inom det funktionella sättet att organisera verksamhet finns inte någon som entydigt är bemyndigad 
att svara för och samordna alla de aktiviteter som finns längs försörjningskedjan. Effekten av detta 
är en brist på flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter nya förutsättningar. 

Strategisk nivå 
Utvecklingsansvar

Inriktning och ramar 

Taktisk nivå
Driftsansvar  

Utvecklingsansvar

Operativ nivå
Driftsansvar
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Det som också karaktäriserar den funktionella organisationen är att chefen är en viktigare aktör än 
kund. Organisationsmodellen är mer inriktad mot effektiv administrativ styrning vilket medför att 
faktorer som leveranstid och leveransprecision ofta blir lidande. 
Ytterligare kritik är att funktionell organisering inte är helt anpassad efter dagens globala samhälle 
där kundtillfredsställelse, flexibla organisationsformer, personalens kompetens och kvalitets- och 
informationsförbättringar får en allt större betydelse. 
(Källa: Stig-Arne Mattsson 2002 och Johannessen och Solem 2009) 

4.5 Processorientering  
Arbetet med processorganisering syftar till att hitta organisatoriska lösningar som leder till 
förbättrad kundupplevd kvalitet, kortare genomloppstider och en mer effektiv resursanvändning. 
För att uppnå detta måste alla relevanta förhållanden analyseras inklusive strategi, struktur, 
teknologi, organisation, styrsystem och IT-system likväl som de anställdas synsätt och företagets 
ledarskap. Den grundläggande tanken bakom processorientering är att skapa konkurrensfördelar 
genom att via affärsprocesserna skapa värden för kunderna och inte funktionerna eller 
organisationsstrukturen.  
Den funktionella indelningen leder till att det lätt uppstår gränser mellan funktioner medan 
processorientering är ett synsätt utan gränser. Figur 4 visar exempel på funktionell organisering 
medan figur 5 som exempel visar Försvarsmaktens transportprocess. 
 

 
Figur 4:Exempel på funktionell organisering 

 
Figur 5:Exempel på processer (Försvarsmakten, Handbok Transportprocessen, 2011) 

I processynsättet spelar begreppet affärsprocess en central roll. Gemensamt för de flesta definitioner 
är att en process skapar värden och består av aktiviteter och att det i slutändan finns en extern eller 
intern kund som avnämare för de värdeskapande aktiviteterna. Processen inkluderar också en viss 
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- im port -/ expor t ti ll st ånd sa mt  övr iga ti ll st ånd 
3. Ange i nfor ma t ion om t r anspor tst a rt

God s r edo för  t ran spo rt  
( in klus ive  nöd vä ndi g 

t ran spo r tdo kumen tat io n 
oc h ti llst å nd)

G enom f ör a  go ds t r ans p or t

Ge nom för fysis k 
förf ly t tn ing

Ko ord i ner a f ys i sk  
fö rf lyt tnin g

Go ds p å av se dd p lats

1.  Byt tr a nsport s ätt  (eve ntue l lt ):
- l ast a  oc h sä kr a las t enhet e r på l as t bärar e

- genomf ör oml a st ning 
2.  Genomf ör event uell  gr änspassa ge ver k samhe t,  
t .e x.
- e xport - och i mpor tdek lar e ri ng
3.  Ut nyt tj a t il ldel at  unde r stöd såsom  t.ex.

- ta nkning
- te r mi nal tj änster
- logi

- utspi sni ng
- bärgni ng oc h re pa r at ioner
- v ägvi sning

- s kydd och beva kni ng
4.   I ordni ngs täl l las t/per sonal  f ör  överl ämni ng t il l 
mot tagar e
5.  Inf or mera mot tagare,  berör da oc h ledni ng om 
ak tuel lt  t rans por tl äge ( gods spår ni ng)
{ Paket öv er va kning och godss pår ni ng stöds av 
sy stem PRIO . Öv ri g r ea lt ids inf o ha nt eras  ut a nför  
sy stem PRIO }
6.  Ta e mot  i nfor mat ion om för ändri ngar i be hov 
av  under stöd

1. K oordi nera  me ll a n av sändar e,  
mot tagare ,  sa mar bet spa rt ne rs
2. G e s töd ti ll  t ranspor tör  unde r  
fys isk för fl ytt ning, t. ex.  
öv er l äm ning av tul ldokum ent a ti on,  
ha nter a a vvi k else r,  handli ng

U t ar bet a re s eor de r f ör  pe r son tr an s po rt

Up prä t ta pl an för  
pe r so nt ra nspo r t U tarb et a slu tl ig o r der  Pl an för  t ran spo r t

1. Ta e mot  t ra nspor ta l te r nat iv och eve ntuell  f ör ber e dande  or der
2. Deta l jer a a vsee nde :
- vem  t rans por ter ar

- st a rt  och slut punkt  f ör  t ranspor t och de lt ranspor t 
- vad s ka tr ansport era s
- hur det sk a tr anspor t er as

- när  det  sk a t r ans por ter as
- me d v i lka  r e surs er
3. Skapa ingå ngs värden för  i ordni ngs stä ll ande a v per s on och 
per sonl ig utr ustni ng av see nde t.ex .
- vol ym

- vi k t
- bek l ä dnad
4. Dial ogis era  pla n för  t rans por t med bes t äl la r e och övr i ga be rör da

5. Samor dna och koor diner a pe r sont r ans por t me d event uel l 
godstr ans port
6. Samor dna med övr i ga tr a nsport er v id behov
7. Fast stäl l under stöd a vsee nde  t .e x.
- tanknings pl at s
- må lt idspl at s , må lt ide r
- för läggni ngspl a ts
- säk er het  och sky dd,  es kort
- tek nis k t jä ns t  ( bär gni ng,  ma t eri elunde r hål l)  
- bet alni ngsmede l
- rul lst ol, v år d under  tr a nspor t
8. Fast stäl l plan f ör  t ranspor t

1 . U tar bet a  sl utl ig order  a vse ende:
-i or dnings täl la nde  f ör  t ra nspor t
-l edning och uppf ölj ning av ge nomför ande

-bok ni ng a v t r anspor t- oc h 
underst ödsr es urse r
-bok ni ng a v t r anspor tm e del  och res a
2 . D okum e nter a slut li g or der

3 . D el ge  sl utl ig order

Behov  av 
r e see r sät tni ng ar

P ro c es s

Per son al -
ad mi n istr a t io n

B ok a t r a ns por t m ede l oc h  

r e s a f ör  i ndi vi d/ pe r s ona l

Bo ka tr an spor tme del och res a 
för  p ers on

Bo kad e 
tr ansp or tmed el,  r esa  

oc h e vent uella  
u nde rstö dsre surs er

1 . Inhämt a  i nfor ma t ion om v al t tr anspor t a lt er nati v 
2 . Sammanstäl l tr a ns port dokumenta t ion, t. ex.  r es plan, tr ans port pla n, 
f är dhandli nga r
3 . Inhämt a  pr e li mi när  pla n f r ån tr ansport ör, t.ex .  a vres eti d oc h 
a nk oms tt id

4 . Inhämt a  f örber e da nde or der/ unde rl a g m ed ome del bar a åt gärder
5 . Inhämt a  i nfor ma t ion om t il lgä ngl iga,  cert if ie r ade oc h a vt al ade  
r esur se r
6 . Kontr ol ler a ti ll s tånd,  i ntyg,  ce rt if ik at,  f ör säk r ingar  m m. som  l e ver antör  
och t r anspor tör  mås te ha  för  ge nom för ande a v nat ione ll a och 
i nte r nat ionel la  tr a nspor t er
7 . Vid behov k onta kta  lev era nt ör ell er tr ansport ör  oc h begä r  
k ompl e tt er ande uppgi ft e r
8 . Accept e ra e ll er  avs l å le ve r ant ör  e ll e r tr a ns por tör

9 . Dial ogis er a med le vera nt ör a v opti mal  l ös ning
1 0. Väl j lev er ant ör  (i nter n el ler  e xter n r esurs)
1 1. Bok a tr ans port me del,  r e sa och under s tödsr es ur s er fr ån 

- organi sat ions enhet inom  För s var s ma kten ( order )
- ext erna  re sur ser : avr op el le r  di r ekt uppha ndli ng
1 2. Delge i nfor mat ion om bokade re sur ser  ti ll  be r örda ( t. ex.  bestä l la r e)

P r oc e ss

M a ter iel o ch  
f ör n öd enh ets -

fö r sö rj nin g God s f är dig ställ t fö r  
t ran spor t in kl. 

gods do kumenta ti o n

A N Y

A N D A N Y

A N Y

A N Y

A N Y Öv erläm na god s til l mo t tag are God s l e ver erat ti ll lev eran sa dr es s

Beh ov av 
r e klamati on a v 

tjä ns t

Upph an dl in g 

och  i n köp

A N Y

I or dn in gst äl la  i nf ör  per son tr a n spo r t

Han ter a t ill st ån d Er ford er liga t il lstå nd  

Han tera tr ans po rt -
do kum ent a tion  Iord ning stä l ld 

t rans por tdok ume nta ti on

I o rdnin gs st älla  
pers on al I ordn ings täll d pe rso nal

Geno mför a k ontr ol l 
i nna n på bö rj ad 

t rans po rt  

1.  I dent if ier a  om  de t fi nns  behov  av 
sä r ski ld hanter ing, t. ex.  f a rl igt  gods, 
sk yddsv är d mate r ie l,  sk r ym ma nde  
m ater iel,  l eva nde la st.  Genomf ör  bl. a .
- s epar er ing
- mär k ning

- packni ng/embal ler ing
2.  St uva/ lasta  bagage och pac kning

1 . Inhämt a unde r lag f ör  att  söka 
ti ll stå nd
2 . Uta r be ta t il lst åndsansök an 
a vsee nde  t .e x.
- dipl oma ti s ka ti ll stå nd

- avst eg
3 . Erhål l bes l ut om ti ll st ånd
4 . Sam ma ns täl l och dokumenter a  
ti ll stå nds äre nde

1.  I denti fi e ra per s ona l som s kall  
tr anspor t er as
2.  I or dningstäl l personal för  tr a nspor t  
avse ende t .ex:
-vac cine r ing

-pas s, vi sum
-per sonl ig utr ustni ng

1 .  Kont r oll er a a t t dok umenta t ionen 
över ensst ä mme r  m ed verk l ig las t,  
t .ex.
- per sonal

- last enhet e r 

Perso nal red o f ör  tr ansp ort  ( ink lusiv e 
nö dvä ndi g 

tr an spor tdok um ent a ti on  
och  ti lls t ån d)

A N Y
A N D

X O R

Re spla n f är dig  f ör 
bo kni ng/

R es eo rder
A N Y

Per s onal  f ör  
t ran spor t (i n kl u si ve tr an spo rt dok umen

a ti on
A N Y

A N Y

G e nom f ör a  pe r sont r a ns por t

In div i d/ p erso nal  på a vsed d pl ats

1.  Byt  t ranspor ts ätt  ( eve nt uel l t) :

- genomf ör  oml a stni ng 
- k ont rol le r a  per sonal  (a nt al )
2.  Genomf ör  eve ntue ll  gr änspassa gev erk samhe t,  t .e x.
- pass kontr oll
3.  Ut nytt ja  t il ldel at under stöd  sås om t. ex.
- ta nkni ng
- te r mi nalt jänster
- logi
- utspi sning

- bärgni ng oc h re pa r ati oner
- v ägvi sning
- s jukv ård

- s kydd oc h beva kning
4.  I ordni ngs täll  l ast/pers ona l  f ör överl ämning ti ll  
m ott a gar e
5.  I nfor me r a mot taga r e,  ber örda och l edni ng om  ak tuel lt  
t r anspor tl äge (godss på rni ng)
6.  Ta e m ot inf orm at ion om för ändr ingar  i  be hov av  
under stöd

1. Koordi nera  fys isk för fl ytt ning mell a n 
avsä ndar e , m ott a gar e , s am a rbe t spa r tne r s

2. Ge s töd ti ll  t r anspor tör  under  fy sisk  för f lytt ning,  t. ex. över lämni ng a v 
tul ldok um ent ati on,  ha nt er a a vv ikel ser , handl ing

A N Y

Beho v at t 
adm in istr e ra 

r ese r äk ning ar

Beho v av  
r esee r sä t tnin gar 
a vs. gru ppre sor 

ell er anna t

XO R

A N Y

Hant e ra baga ge  
och  pac knin g

I ordn ing ställ d ba gag e oc h 
pack ning

1. Rapport era avv i kel ser
br is ter  avs eende genomf örd tr a ns port
{Fr i tex t i s yst e m PR IO

2. Rapport era res ur sf ör bruk ni ng per  a kti v it e t sam t när r es ur s för br ukni ng sk ett
vara  t.ex .
- för bruk ade t im mar
- kos t na der  (
- nyt tj ande  av f örnöde nhe t er
-f ör brukni ng a v f örnödenhe t er

De t alju t for ma t 
t ran sp ort a lter n at iv   f ör  

p ers ontr ansp ort er( t. ex.  r es eans ök an)
A N Y

D et a ljut for mat 
tr a nspo r ta lt ern ati v  
(t .e x. fö rbe r eda nde  

o rde r )

A N Y

1.  Uppr ä tt a a ll männa handl ingar  f ör 
ge nom för ande av t ranspor t, t .e x.
- pas sage r arm ani fes t
- godsde kl ara t ion ( fa r li gt gods)

- s ärs kil da i nstr ukti oner  ( fa r li gt gods)
- v isum
2.  Uppr ä tt a s ärs ki lda handl ingar  som f ölj e r av  bes lut ade ti ll stånd/ dis pe nse r,  
t .e x.

- dipl oma t isk a t il lstå nd
3.  Sa mm anst äll  
t r ans por tdok um ent ati on

Pe rs on t ra ns p o rt

G ods t ra ns p ort

Fö lj a  u pp oc h  f örb ä tt ra  ge no mf ö ra nd e t  a v  t ra ns p o rt

Fö r ty d lig a n d e:

D en n a pr oc e ss  u tf ör s  e nb a rt vi d 
be h ov ,  t. ex . v id  tr an s po r t a v  

fö rb an d  ti ll /u nd e r in sa ts ,  

gr up p re s or . 

Vi d ”e n kl ar e”  e n sk il d 
pe rs o nt ra n sp o rt så s om  t .e x . ci vi l 

tjä n st er es a , u tfö rs  i nt e de n na  

pr oc e ss .  

F ö r ty d lig a n de :

D e n na  p r oc e ss  u tf ör s en b ar t vi d be h ov ,  t .e x.  v id  t ra ns p or t av  
f ör b an d  ti ll /u nd e r in sa ts ,  g ru p pr es o r.  

V i d ”e nk la r e”  e ns k ild  p e rs o nt ra ns p or t så s om  t . e x.  c iv il 

t jä ns te r es a , ut fö rs  i nt e de n na  p ro c es s . 

Plan  och  bu dget  f ör 
t rans por t är fasts t ä lld 

och kommu nice rad

Ak t iv it et  

Kal end er hä nd else A N Y

Ge nomför d 
god st ra nsp ort

Ge nomf ör d 
per s ont rans por t

K om m en t ar

O m  g rä n ss n itt  m o t U I  g äl le r , sk a  d å de n na  

pr oc e ss

1.  Öve r lämna gods ti ll  m ott agar e
2.  Kvi tt er a  öve r lä mna t  gods  ef te r  k ont rol l 
( me l la n t r anspor tör  och mot tagar e)

3.  I nfor me r a berör da  pa r ter  om  öve r lä mni ng

{ Sy ste m PRI O st ödje r  genom
st a tus uppdate r ing a v tr ans port  nä r  de n 
är  a vs lut a d. O m Sona t  ut för  t r anspor t 
ski cka s et t POD.  Övr igt  är  m anuel l 
hant e ri ng}

Beho v a v in köp av 
t ran sp ort tjä nste r(avro ps doku m en t )

P ro c es s

U p ph and ling  
och  inkö p

A N Y

Be hov  av i nkö p av  
t rans por tt jän ster 

( a vrop sdok ument)

Pr o ce s s

Upph an dl in g 
och  in köp

A N Y

P ro c es s

Pe rson al -

a dmi nistr at ion

A N Y A N D

S t yr a  i m po r t /ex p or t  o c h övr i ga  t il l s tå nd

P r oc e ss

FM  öv r ig 
v er ksam he t

Fö rsla g på  för ändr ing ar i c i vi la 
r ege lve r k (t .ex. i fo r m 

av  r em iss)

Be vak a oc h 
an alys era  gäl lan de 

re ge lverk

H ant era t il ls tånd

För slag  på f örä ndri ng i 
FM reg elv erk

Beh ov  av n ya/ä nd rade  
til ls tånd

A N D

P ro c es s

G e nomf öra nd e 
a v tr a nsp or t

1. Identi fi e ra beva kni ngsom råde n el ler  t a e mot  f ör sl a g på 
för ä ndri ngar s om kan på ver ka nati one ll a och i nte r na ti onell a 
tr ansport e r sås om:

- Tull ve rket
- Til ls t å ndsm y ndighete r
- Br a nsc hf öret räda r e
- Övr iga  m y ndighe ter

2. Över v ak a/be vak a re gelv er ksf ör ändr i ngar  som  påve rka r  
nati onel la och i nter nat ionel la tr anspor t er
3. Sam manstäl l re gelv er k sf ör ändr i ngar  som  påve rkar  nati onel la och i nter nat ionel la tr anspor t er  sås om:

- Ändr a de r egelve rk hos  andr a nati one r
- Avs ak nad av  r egelve rk

4. Analy se ra kons ekv ense r , påve r k ande  fak tor er  a v r ege lverk  ur e tt  t rans por tpe r spekt iv
5. Vid behov lä mnar  FM  s va r på  f örändr ingar  ( remi ss insta ns)  i  
det ci v il a och m il it ära  regelv er k et  på nati onel l oc h int e rna t ionell  ni v å av seende  tr a nspor t er  (r e mi ssha nt er i ng)

6. Identi fi e ra behov a v f örändr ing i FM regelv er k  avs eende 
nati onel la och i nter nat ionel l tr a ns port er 
7. Identi fi e ra e vent ue ll t behov a v för ändr ing av ti ll stå nd
8. Sam manstäl l ev ent uel la  för bä tt ri ngs åtgä r der  av see nde 
genomför a nde t a v na ti onell a oc h i nter nati onel la tr ansport e r 
p.g. a.  ä ndr ing i FM re ge lver k.

1. Ta emot  i nfor mat ion om behov av för ändra de och/
ell er  nya ti ll stå nd
2. Identi f ie r a möj li ga  ändr ingar  i  FM 
ti ll s tåndshante r ing s om k an för bä tt ra genom för a nde t 
av nati one ll a och i nte r na ti onell a tr ans port er.
3. Inhämt a  under lag för  a t t söka  om f ör ändr a de/ny a 
ti ll s tånd 

4. Utar beta  ti ll st å nds ansöka n av se ende t.ex . :
- Tul l hant e ri ng
- D is pe nsa nsökan om t unga  oc h/ell er breda 

t ranspor te r

- D ipl omati sk a ti ll stånd för  per son, for don, f lyg 
och

f art yg
5. Erhål l besl ut om ti ll stå nd
6. Sam manstäl l och dokume nt er a t il lst åndsär ende

Inf or mat ions lag er

- Tr an s po rt be h ov  (v ad , va rt,  n är ,
k ar ak tä r, be g rä ns n ing a r)

-P ri or ite t

-D e ta lje ra t tra n sp or tb eh o v
(in k lus iv e t.e x . b e gr än sn in g ar)

Inf o rm ati o ns lage r

Inf orm ati on slag er

In f orm a ti on sl a ger

I n for mat ions lag er

I nfo r mat io ns lage r

I nfo r m atio nsl ag er

-T ra n sp o rtp la n/
fö rb e re da n de  o rd e r

-B e rö rd a pa rt er

(t .e x.  ko n ta kt pe rs on e r)

-U n d er lag  f ör  s lut lig  

o rd er/ di re kti v/ ins tr uk tio n  (v e m  tr an sp o rte ra r, 
st ar t o ch  s lu tp un k t f ör  tr an sp o rt oc h  d elt ra ns p or t,
va d  sk a  tr an sp o rte ra s , h ur  d et  s ka  tr an s po rt er as,

n ä r d e t s ka  t ra ns po rt er as , 
m e d vilk a  re su rs e r, 

fa s tst äl lda  u n de rs tö d sre s ur se r)

I nfo r ma t io nsla ger

I nfo r m ati onsl age r

I n for mat ions lage r

- B ok n ing s be kr äf te lse

- B ok a de  t ra ns p or t-

o c h un d er stö d sr es u rse r
-B e fra k tn ing s ko n tra kt

- Ny a  d ire kt iv

- A vv ike ls er

Inf o rm ati o nsl age r

-D e ta lje ra t tra n sp or tb eh o v
- Ti llg än g lig a re su rs er  
( e ko no m i, pe rs o na l,

in fra s tru kt ur , t ra ns p or tre su rs e r)
-B e gr än s an d e fa kto re r ( t.e x . re g el ve rk )

- B es lu ta de  t ra ns po rt ko n ce pt

-R e ge lv er k av se e nd e  im p or t/e xp o rt
o ch  ö vr iga  t ills tå nd

- R es ur st illg än g lig he t
(n ä r, h u r, va r) -R e su rs till gä n gli gh e t

( nä r,  h ur , v ar )

- T idi ga re  e rf ar en h et er
- Gr än s sä tta n de  f ak to re r
- A nd ra  p la ne ra d e oc h

be s lut ad e  tr an s po rt er  (ko n so lid e rin g)
- Re g el ve rk  a vs ee n de  im p o rt/e x po rt

o c h öv rig a  til lst ån d

- O m ed e lb ar a åt gä rd e r
-B e slu ts u nd e rla g

( t.e x . k on ta k tp er so ne r,
t ids fa k to re r, be h ov )

- O m ed e lba ra  å tg ä rd er

- B es lu ts un d er lag
( t.e x.  ko n ta kt pe rs on e r,

ti ds fa kt or er , b e ho v)

- A nd ra  p la ne ra d e oc h
be sl ut ad e  tr an sp o rte r ( ko n so lid er in g)

-G rä n ss ät ta nd e  fa k to re r

- P rio rit et
- P åv er ka n de  f ak to re r

-B e slu ta d e tra n sp or tk on ce p t

- Re g el ve rk  a vs ee n de  im p o rt/e x po rt
o ch  ö v rig a till stå n d

-F ra m ta g na  
t ra ns po rt al te rn at iv

( ink l.  A nd ra  p la ne ra d e oc h
be sl ut ad e  tr an sp o rte r ( ko n so lid er in g) ,

g rä ns sä tt an d e fa kt or er,

på v er ka nd e  fa k to re r
fö r re sp e kti ve  a lte rn a tiv

- F ra m ta gn a  
tra n sp o rta lte rn a tiv

(in kl . b la . an d ra  p lan e ra de  oc h

b es lu ta de  t ra ns p or te r (k on s oli de ri ng ),
gr än ss ä tta n de  f ak to re r,
p å ve rk an d e fa kto re r

fö r r es pe k tiv e alt er na ti v
- Pr ior ite t

- B er ör da  p a rte r

- R e ge lv er k a v se en d e im p or t/e xp o rt
oc h  ö vri ga  t ills tå nd

-B e slu ta t 
tra n sp o rta lte rn a tiv  

( hu r,  n är , v ar t, va d) - B es lu ta t 
tr an s po rt alt er na ti v 

(h u r, n ä r, va rt , v ad )
-B e rö rd a pa rt er

-R e g elv e rk av se e nd e  im p o rt/e xp o rt

o ch  ö vr ig a tills tå n d

- Tr an sp o rtp la n/

fö rb e re da n de  o rd e r

-U n d er lag  f ör  s lut lig  
or de r/ di re kti v/ ins tr uk tio n  (v e m  tr an sp o rte ra r,  

sta rt  o ch  s lu tp un kt  f ör  tr an sp o rt oc h  d elt ra ns p or t,

va d  sk a  tr an sp o rte r as , h u r d e t s ka  t ra ns po rt er as ,
n ä r d e t s ka  t ra ns p or te ra s, 

m e d vil ka  re s ur se r, 

fa st st äll da  u n de rs tö d sre s ur se r)

- T ra ns po rt di re kti v

- T ra ns p or td ire kt iv
- Tr an s po rt pla n /

f ör be re d an d e or de r

- L ev er an tö rs a vta l/r am a v ta l

- B ok ni ng

-T ra n sp o rtp la n/

fö rb e re da n de  o rd e r
- T ra ns po rt di re kti v
- Bo ka d e tra n sp o rt-

o ch  u nd e rs tö ds re su rs er
- L as tp la n frå n  tr an sp o rtö r

- G od si nf or m at ion  ( las te n s k a ra ktä r

s ås o m  t.e x . s tö tk än sl igh e t,
t em p e ra tu rk än sl igh e t, 

av vi ke lse r (o u t s iz ed  c ar go ))

In fo rm a tio n om  la ste n he te r
(v ikt , v o lym ,  ty p av  la s tb är ar e,

in gå e nd e  m a te ria l, a n ta l m m .)

- In fo rm a tio n  o m  la st en h et er
(v ikt , v o lym ,  ty p av  la s tb är ar e,

in gå e nd e  m a te ria l, a n ta l m m .)
- T ra ns p or td ire kt iv (ru tt , t ra ns po rt ör )

-G o d sin fo rm a tio n

- B es lu t o m  t ills tå nd

- T ills tå nd s an sö k an
-T ill stå n d

-T ra n sp o rtd o ku m en ta ti on

In fo rm a tio n om  la ste n h et er
(v ikt , v o lym ,  ty p av  la s tb är ar e,
in gå e nd e  m a te ria l, a n ta l m m .)

-T ra n sp or td ire kt iv
-G o d sin fo rm a tio n

- F as ts tä lld  o ch  s lu tlig
f ör sä n de ls ein fo rm a ti on

-F a st stä lld  o c h slu tli g
fö rsä n de ls ei nf or m at ion

-K v itte n s
- A vv ik els e r p å
ö ve rlä m n ad  g o ds

I nf or m at io n om  las te n he te r
(v ikt , v o lym ,  ty p av  la s tb är ar e,

in gå e nd e  m a te ria l, a n ta l m m .)
-T ra n sp or td ire kt iv
-G o d sin fo rm a tio n

-T ra n sp o rtd o ku m en ta ti on

- R ea lt ids in fo rm a tio n

( t.e x . p o sit ion , av vi ke lse )

-
fö rs ä nd e lse in fo rm a tio n

Real ti dsi nf o.

Dir ek tiv och 
re alt id sin f o.

-- R ea lti ds in fo rm a tio n
(t .e x.  po s itio n , a vv ik els e )- N ya  d ir ek tiv

-A v vik el se r

Gen om för  f ysi s k 
fö r fl yt tni ng

Koor d inera  f y sisk  för fl yt tn i ng

Re alt idsin fo.

Di rek ti v o ch 
r ea l ti dsi nf o.

- Tr an s po rt pla n /
f ör be re d an d e or de r

- Be rö rd a  p ar te r

( t.e x . k on ta k tp er so ne r)

- U nd e rla g  fö r slu tli g 
o rd e r/d ir ek tiv /in s tru kt io n (ve m  t ra ns p or te ra r, 

s ta rt oc h  sl ut pu n kt fö r t ra ns p or t o ch  d e ltr an sp o rt,

v a d sk a tra n sp or te ra s, hu r de t sk a tra n sp o rte ra s,
n är  d et  sk a  tr an sp o rte ra s,  

m ed  v ilk a re su rs er , 

fa sts tä lld a  u nd e rst öd s re su rs er)

-U n d er la g fö r s lu tlig  
o rd er /di re kti v/ ins tr uk tio n  ( ve m  tr an s po rt er ar,  

st ar t o ch  s lu tp un k t f ör  tr an s po rt  o ch  d el tra n sp or t,

va d  s ka  tr an s po rt er as , h u r d e t s ka  t ra ns p or te ra s,
n ä r d e t s ka  tra n sp or te ra s, 

m e d vil ka  r es ur se r,  

fa s tst äl lda  u n d er stö d sr es ur se r)

- Tr an s po rt dir ek tiv

- Bo k nin g sb e kr äf te lse

-B o ka d e tra n sp or t-
oc h  u nd e rst öd s re su rs er

-T ra n sp o rtd ire k tiv
- T ra ns po rt pl an /

f ör be re d an d e or de r

- L ev e ra nt ör sa vt al/ ra m av ta l

- Bo kn in g

- T ra ns po rt pl an /
f ör be re d an d e or de r

-T ra n sp o rtd ire k tiv

- B ok a de  t ra ns po rt -
oc h un d er st öd sr es u rse r

- In s tru kt io n frå n  tr an sp o rtö r

( av se e nd e  t. ex . b a ga g e,
ut ru st nin g ) 

-G o d sin fo rm a tio n  (la s te ns

ka ra kt är  så s om  t.e x.  st öt kä n slig h et ,
te m p er at ur kä ns lig h et,  

a vv ike ls er  ( bl. a.  ö ve rv ikt ))

I nf or m at ion  o m  l as t
(vi kt , v ol ym , in gå e nd e  

m a te rie l, an ta l, va cc in er in g,

p a ss , v is um ,  p er so nl ig
u tr us tn in g,  h äls o sta tu s , 

p er so n lig  p ro fil (t. ex . V IP - sta tu s ,

na tio n al ite t),  m m .)

-I nf or m at io n om  ba g ag e  

o c h pa ck n ing
( vik t,  vo ly m , ing å en d e 

m at er ia l, a n ta l m m .)

-T ra n sp o rtd ir ek tiv  ( ru tt, tra n sp o rtö r)
- P er so n inf or m at io n ( t.e x . v ac cin e rin g ,

pa ss , v is um ,  h äls o sta tu s , 

pe r so nl ig pr of il ( t.e x . V IP -s ta tu s,
n a tio na lit et ), m m. )
- Be sl ut  o m  til lst ån d

-T ill stå n ds a ns ök a n
- Ti llst ån d

-T ra n sp o rt-
d ok um e n ta tio n

- In fo rm a tio n  o m  b ag a ge  
oc h  p ac kn in g

(v ikt , v o lym ,  in gå e nd e  

m a te ria l, an ta l m m. )
- T ra ns po rt di re kti v (ru tt , tr an s po rt ör )
-P e rs on in fo rm a tio n  (t. ex . va cc in er ing ,

p as s,  vi su m , h ä lso s ta tu s, 
p e rso n lig  p ro fil (t. ex . VI P- st at us ,

na tio n al ite t),  m m .)

- B es lu t o m  t ills tå nd

- Fa st st äll d oc h slu tl ig

r es e inf or m at io n
(t .e x.  pa s sa ge ra rm a n ife st

o ch  ö vr ig  

pe rs on in fo rm a tio n )

- In fo rm a tio n  o m  b ag a ge  

o ch  p ac kn in g
(v ikt , v o lym ,  in g åe n de  
m a te ria l,  a nt al m m. )

- T ra ns po rt d ire kt iv (ru tt , t ra ns po rt ör )
-P e rs on in fo rm a tio n  (t .e x. va cc in er ing ,

p as s,  vi su m , h ä lso s ta tu s, 

p er so n lig  p ro fil (t .e x. VI P- st at us ,
na ti on a lite t) , m m .)

- B es lu t o m  t ills tå nd

- T ra ns po rt pl an /

f ör be re d an d e or de r
-T ra n sp o rtd ire k tiv

- B ok a de  t ra ns po rt -

oc h un d er st öd sr es u rse r
- In s tru kt io n frå n  tr an sp o rtö r

( av se e nd e  t. ex . b a ga g e, 

ut ru stn in g)
-G o d sin fo rm a tio n  (la s te ns

k ar ak tä r  så s om  t.e x.

st öt kä ns lig h et ,
te m p er at ur kä ns lig h et,  

a vv ike ls er  ( bl. a.  ö ve rv ikt ))

In fo rm a ti on  o m  b a ga g e 

oc h pa c kn in g
( vi kt , v oly m , in gå e nd e  

m a te ria l, an ta l m m. )

-N y a dir ek tiv

- Av vik e lse r-R e a ltid si nf or m at ion

(t .e x. po si tio n,  a vv ike ls e )

-R e a ltid si nf or m at ion
(t .e x. po s itio n , a vv ik els e )

- N ya  d ire kt iv
- A vv ike ls er

-B e slu ta d e fö rb ät tri ng så tg ä rd e r
- In fo rm a tio n  o m  In fö rd a  fö rb ä ttr ing a r -F ö re sla g na

fö rb ä ttr ing s åt gä rd e r
-E k on o m isk a ra m ar

- Be s lut ad e  o ch  a vs la gn a

fö rb ät trin g så tg ä rd er

-G e no m fö rd a  tr an s po rt er
(r es ur su tn yt tja n de , b e st äll nin g s- o ch

le v er an st id pu n kt,  ty p  a v b e ho v/ be st äl lni ng , et c.)

- N yc ke lta l
- Ek on o m isk a  ra m a r

- Pr es ta tio n sa n aly s

-N y ck el ta l m e d vik tn in g
- Pr es ta tio n sa na ly s

- F ör es la gn a
fö rb ä ttr ing s åt gä rd e r

Sy f t e :
Pr o c e ss e n  t r a n sp o r t  s y ft a r ti ll a tt  t ra n s p o r tv e r k sa m h e te n  g e n o m f ö rs p å  e t t 
ko s tn a d s e f fe k tiv t  s ä tt  m e d  a v t a la d  k v a lite t.  T r a n s p o r tk v a lite t  i n n e b ä r  a t t rä t t 
g o d s e lle r  i n d ivi d  t ra n s p o r te r a s  i rä t t sk ic k m e d  r ä tt  t r a n sp o r t sä t t ti ll r ä t t p la ts  
i r ä t t tid  m e d  a vs e d d  m ilj ö p å ve rk a n  t ill fö r u t sä g b a r  ko s t n a d  m e d  r ä t t sä k e r h e t 
e n lig t g ä lla n d e  r e g e lve r k.

P re sta ti o n sm å l : 
Ge n om f ö ra t ra ns p or te r :
∠ p å e t t k o stn ad se f fek t iv t  sä t t
∠ i  r ä t t  ti d
∠ t il l  r ät t  p la ts
∠ m ed  hö g  kv al i tet
∠ m ed  rät t  s äk erh e t e n li g t  g ä ll a nd e  reg e lv er k .

Ef fe ktm å l ( e ffek t h os  k un d ): 
∠ Rä tt t i ll g ä ng l ig h et a vs ee n de  ma t e r ie l ,  

f örn ö de n h ete r oc h p e rso ne r ,  h o s b ruk are /
sl u tku n d

Nya/u pp date rade  
til ls tånd

I mp lem ent era i  FM  
verk sa mhe t

Följ a  up p oc h 
fö r bät tr a

Nya /up pdat er ad e FM 
r ege l ve r k a vsee nd e 

nati onel la o ch i nt ern ati onel la 
t ra nsp or ter

1.  Saml a  i n i nfor ma t ion om r e gelv er ks- och 
t il lst å ndshant eri ng vi d ge nomf örda nati onel la och 
i nter nati one ll a tr ansport e r.
2.  I de nti fi er a  eve ntuel la  probl em s om  på ve rkat 
ge nom för ande a v t rans por ter  avs eende regelve r k och övr iga 
t il lst å nd sås om a vs aknad ell e r fel hant eri ng av t. ex.

- Di plom at - och öv ri ga  t il lst ånd, 
- I nty g, 
- Cer ti fi kat , 
- För säk r ingar
- mm .

3.  I de nti fi er a  f ör bät tr i ngså t gä rder  i  genomf ör ande av 
t r anspor t av seende  r egelv er k och t il lst ånds hant er i ng sås om 
t .e x.

- Behov  av kom ple t ter ande e ll er  upprät tande a v t il lst ånd, 
i ntyg,  ce rt if ik at , f ör säkr ingar  m m.

- Avs lut a sa mar be te m ed särs ki ld le vera nt ör e ll er  
t r anspor tör

- Ut bil dning i FM rege lve r k och övr iga ti ll stånd av se ende 
na t ionel la oc h int e rnat ionell a  t ranspor te r

- mm .  

4.  Bes l uta om  oc h genom för  f ör bät tr i ngsåt gärder  

1. Ta e mot  be hov  om  f örändr ing i FM regel ve r k  
av seende nat ione l la  och int ernat ionel l tr anspor t er
2. Ta e mot  i nfor mati on om  f örä ndr ade  oc h nya 
ti ll stånd
3. Ta fr am för slag på uppr ät tni ng e l ler  uppda t e ri ng av 
sty r ande dok ume nt (t .ex . Ha ndbok  H Säk  Vap) och/
ell er FM re ge lver k
4. Besl uta om inf örande  av st y rande dok ume nt och 
FM regel ve r k
5. Sam manstä l l och k ommuni c era  st yr ande 
dokument oc h FM  r egel verk  ti ll  be r örda int re ss ente r

B id rar till

Beh ov  av b eva kni ng av  civi la r egel ver k 

X O R A N Y

A N Y

G en omf örd a 
tr a nsp or te r

Förbä tt ra de f örut sät tning ar för   n at io nel la oc h i n tern at io nel la 
t ran spo rt er

1 . Inhämt a i nfor ma ti on om  va lt  t r ans por tal te r nati v 
{I  sys tem  PRI O k om me r a nvändar en kunna  se al la ska pade 
tr ans port be ställ ningar  (oa vse tt  de ss  stat us ) (VT11)
Syste m ger ocks å möjl ighet  t il l a tt  s e,  uppda ter a/r edi gera ens ki lda 
tr ans port be ställ ningar  (VT02N) }
2 . Inhämt a pr eli minär  pl a n f rå n tr ansport ör,  t .ex . avr es eti d och 
a nkoms tt id

3 . Kontr oll e ra ti ll s tånd,  i ntyg, cer t if ik at,  f örs äkri nga r mm.  s om  l ev er a ntör  och t ranspor tör  m åst e  ha  för  genomf ör ande a v na ti onell a oc h 
int ernat ione l la t r anspor te r
4 . Vid behov  konta kta lev erant ör ell er  tr anspor t ör oc h be gär  k ompl et ter a nde  uppgi ft er

5 . Ac cept era  el le r  a vslå  le vera nt ör e ll er tr ansport ör
6 . Väl j le ver ant ör  (i nter n e l ler  exte r n r es urs )
7 . Boka godstr a ns port- oc h under stödsr es urse r  f rå n 
-or ga nis at ionse nhet inom För sva r s mak ten (or der)
-e xt er na  r es urse r : avr op e l ler  di re kt upphandl ing
8 . De lge  i nfor ma t ion om boka d tr ansport  t il l berör da  (t .ex.  bes täll are)
{A utoma t isk  e- pos t ( oc h e ventuel lt  s ms) sk icka s ti ll  be st ä ll ar e/
gods mot tagare.  Öv r iga  be r ör da hanter a s utanf ör s yst em PRIO.}   

S yft e:
S y ftet  med processe n är att op tim er a 
na tionella och in terna tionel la tr anspor ter 
avse ende F M r egelver k  och övr iga till s tånd

I n for m a tions l a ger

-B e fin tli ga  t ra ns po rt tjä n ste r in om  FM
-B e fin tlig a  re g el ve rk  (T .e x . e xp o rt- /im p or tti llst ån d )

-Ä n dr ad e  re g elv e rk ho s  a nd ra  n a tio ne r

- A vs ak na d  a v re ge lv er k
-F ö rs lag  p å  ä nd ri ng  a v re ge lv er k ell er  til lst ån d

- Fö rb ä ttr ing s åt gä rd e r

-Ä n dr a de  r eg e lve rk  h os  a n dr a na tio n er

-A vs a kn ad  a v  re g elv e rk
- Fö rs la g p å än d rin g av  r eg e lve rk  e lle r t ills tå nd

- F ör bä tt rin gs å tg är de r

-T ra n sp o rtd ire k tiv  (r ut t, tra n sp or tö r)
-G o d sin fo rm a tio n  (m a te rie lin fo )

-B e slu t om  till stå n d

- Än d ra de  r eg e lve rk  h os  a n dr a na tio n e r
-A vs a kn ad  a v  re g elv e rk

- F ör sla g  p å än d rin g  a v r eg e lve rk  

- F ör bä tt rin gs å tg är de r
- S ty ra nd e  d ok um e n t

- T ills tå nd

- B er ör da  in tr es se n te r

-S ty ra n de  d o ku m e nt

- Ny a /u pp d at er ad e  re g el ve rk
-T ill stå n d

-T ra n sp or tb eh o v ( va d,  v ar t, nä r,
ka ra kt är , b e gr än sn in g ar)

- P rio rit et

- D et al jer at  tr an s po rt be h ov
( in klu si ve  t .e x. be g rä ns n ing a r)

P ro c es s

PPU

Ar be tstst eg

1.  PRI O s t ödjer  hel t ( grön)

2.  PRI O s t ödjer  del vi s  (or a nge)
3.  Ej  stöd fr ån PR IO

{ k omment a r}

Fär gk odni ng v id mapp pnin g 
mot  PRI O

I nsa t sproc ess en behov a v gods t ranspor t 
komm er  genom  M oFF (VL02 N).  

Kom me r s om et t le ve r ans dokument.  H ur 
behov a v per s ontr ansport  t il l insats  ta s emot  t .e x. för bandsrot ati on ska ll  ut redas 
vida r e.



Transport Management – en organisatorisk studie   

 

22 
 

precisering av relationer mellan aktiviteterna, har en början och ett slut samt står i något slags 
inbördes och ordnat förhållande till varandra.  
Affärsprocesser kan klassificeras efter ett antal olika dimensioner enligt nedan:  

1. En-funktionella processer, t.ex. inom ekonomi- och personalavdelningar 
2. Tvärfunktionella processer, aktiviteter i en försörjningskedja som utförs av interna aktörer i ett 

företag 
3. Tvärorganisatoriska processer, aktiviteter i en försörjningskedja som utförs av interna och 

externa aktörer 
Processer kan också delas in efter hur ingående delprocesser eller subprocesser hänger samman. 
Den kategori processer som är av störst intresse inom logistiken är flödesprocesser. De har karaktär 
av rutin och arbetsgång samt att de ingående processerna är logiskt och villkorat sammanhängande. 
Beroende på hur processerna bidrar till kundvärde kan de kategoriseras som kärnprocesser, 

stödprocesser och ledningsprocesser. Kärnprocesser avser processer som har med företagets 
kärnverksamhet att göra, bidrar direkt till värde för kunden samt är oftast tvärfunktionella. 
Stödprocesser är processer som skall stödja kärnprocesserna så att de kan genomföras på ett 
effektivt sätt och bidrar därmed med ett indirekt värde för kunden men har helt andra processer som 
kunder. Ledningsprocesser bidrar indirekt till värde för kunden och är processer som styr 
verksamheten i form av strategier, mål och framtidsplaner.  
 
Figur 6 visar den principiella organisationsstrukturen vid processorganisering där organisering sker 
i förhållande till affärsprocesser. Då tvärfunktionella grupper tar alla relevanta beslut i den process 
de har ansvar för kan det medföra att det traditionella skiktet av mellanchefer blir överflödigt. 
Strukturen representerar en ”platt” hierarkisk struktur med utgångspunkt i processtyper. De 
aktiviteter som ingår i de olika processerna betraktas som styrda och kontrollerade av de andra 
processgrupperna. Enskilda processgrupper behandlar och styr alla ingående, transformerade och 
utgående aktiviteter knutna till den aktuella processen. Gruppledarna eller processägarna (PCÄ) är 
den enda nivån mellan grupperna och ledningen. 
 
   Ledning 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Exempel på processorganisering (Johannesen & Solem, 2009) 
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En metod att gå från en funktionsorganiserad organisation till ett processorienterat är att tillämpa 
principerna i Business Process Reenginering (BPR). BPR bygger på fyra principer vilka är: 
1. Fundamentalt nytänkande 

• Varför gör vi det här? 
• Varför gör vi det som vi gör det? 
• Hur kan arbetet göras bättre, enklare och mer effektivt än tidigare? 

2. Radikal omstrukturering 
• Att söka roten till problemen och inte symptomen 

3. Dramatisk förbättring 
• Att genomföra dramatiska förbättringar av prestationsmål som kostnader, kvalitet, service, 

tid etc. 
4. Affärsprocess 

• Att sätta processerna i fokus 
Processorganisering i allmänhet och BPR i synnerhet går rakt över funktionsgränser vilket kan få 
konsekvenser för organisationens struktur, maktförhållanden och de anställdas arbetsuppgifter. Den 
främsta kritiken ligger i det sistnämnda, dvs. att för lite hänsyn tas till de mänskliga reaktionerna då 
det innebär att förhållandevis omfattande förändringar genomförs i en organisation. Ytterligare 
kritik gäller den osäkra tolkningen av begreppet processer och vad det egentligen betyder. 
(Källa: Mattsson 2002 och Johannessen och Solem 2009) 

4.6 Transport Management 
Transportkostnaderna står för en ansenlig del av de totala logistikkostnaderna inom en organisation 
och utgör därför en kritisk massa när det gäller genomförandet. Om inte transporterna genomförs på 
ett effektivt sätt så kan det negativt påverka andra delar av logistikkedjan som inköp, 
materielförsörjning osv. 
Både transportörer och varuägare är medvetna om att en förbättrad transportproduktivitet har en stor 
betydelse om ett logistiksystem skall fungera eller ej. 
De områden där transportproduktiviteten kan förbättras kan indelas i följande kategorier: 

1. Förbättringar i transportsystemets design och metoder, utrustning och procedurer 
2. Förbättringar utnyttjandet av arbetskraft och utrustning 
3. Förbättringar avseende personalens prestationer och utrustningens prestanda 
Med utgångspunkt i ovanstående menar Bowersox m.fl. (2002) och Grant m.fl. (2006) att 
transportchefer har ett grundläggande ansvar för operativ ledning6 av transporter, förhandlingar, 
kontroll, uppföljning och integration av logistiken. 

4.6.1 Operativ ledning 

Det grundläggande ansvaret för en transportavdelning7 är att ansvara för de dagliga transporterna. I 
större organisationer innebär transportledning en stor variation av administrativt ansvar. Sett ur ett 
operativt perspektiv är de viktigaste delarna i begreppet transportledning, planering av lastbärare, 
lastplanering, ruttplanering och administrativa aktiviteter kopplade till lastbärarna. 
Planering av lastbärare  

Planering är en viktig del i transportplaneringsprocessen inom både transportindustrin och den 
övriga industrin. En effektiv planering av lastbärare är nyckeln till tidsbaserade logistikuplägg; ett 
exempel på detta är crossdocking som bygger på en exakt planläggning. 
  

                                                 
6 I uppsatsen likställs transport management med företagsledning av transporter. För enkelhetens skull används 
begreppet transportledning 
7 Transportavdelning eller det synonyma ordet skeppningsavdelning kan vara en organisatorisk enhet inom en 
organisation likväl som ett dotterbolag inom en koncern. 
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Lastplanering  

På vilket sätt lasterna planeras påverkar direkt den övergripande effektiviteten i allmänhet och 
transporteffektiviteten i synnerhet.  
Ruttplanering  

En viktig del i syfte att få transporteffektivitet är ruttplanering. Sett ur ett ledningsperspektiv är 
transportavdelningen ansvarig för att ruttplaneringen är effektiv samtidigt som kundernas krav på 
service tillgodoses.  
Administration kopplat till lastbärare 

En effektiv ledning av transporterna i en organisation kräver kontinuerlig mätning och utvärdering. 
Utvecklingen av informationsteknologin tillsammans med det faktum att varuägarna kontinuerligt 
minskat antalet kontrakterade transportleverantörer har på senare tid radikalt förbättrat 
informationsöverföringen under transporten. 
1. Urval 
Ett grundläggande ansvar inom en transportavdelning är att välja ut de transportörer företaget avser 
att samarbeta med. En klar trend är många organisationer har därför definierat en form av 
transportstrategi8 (Core Carrier Strategy) som bygger på avtal med ett fåtal leverantörer. Konceptet 
syftar till att bygga affärsrelationer som i sin tur resulterar i standardiserade operativa och 
administrativa processer, anpassad service samt ett förbättrat genomförande.  
2. Integration 
Att integrera lastbärare i logistiksystemet är likvärdigt med att introducera nya produkter eller 
tjänster. De två största utmaningarna, kopplat till lastbärare, är långsiktiga trender och tjänster. 
Dessa två typer av integration är kritiska för varuägarnas funktionella och strategiska prestation på 
marknaden. För att en integration skall lyckas krävs det både en planering av lastbärarna på olika 
nivåer samt att de tjänster som levereras motsvarar kundernas krav på transportlogistiken. 
Det är också transportledningens uppgift att söka efter alternativa vägar att genomföra en transport i 
syfte att reducera den totala logistikkostnaden. Nivån på transportkostnaderna kombinerat med att 
effektiva transporter har ett stort inflytande på logistiken vilket innebär att transportledningen måste 
spela en aktiv roll i den strategiska planeringen. 
3. Utvärdering 
En mycket betydelsefull av transportledningen på strategisk nivå är utvärderingen av 
transportleverantörer. Utvärderingarna utgör en sammanvägd analys av transportkostnader, 
transporttidens längd, leverantörens tillförlitlighet och tillgänglighet samt säkerheten9 i 
genomförandet 
4. Konsolidering av frakter 
Förändringen av logistiken mot ett allt större fokus på tid har inneburit allt mindre 
sändningsstorlekar och frekventa leveranser. I sammanhanget har konsolidering av frakter och 
möjligheten att därmed nå skalfördelar blivit en allt betydelsefullare faktor. Konsolidering kan 
antingen vara reaktiv eller proaktiv. Reaktiv konsolidering kan delas in i marknad (en transportör 
samlastar till olika mottagare i samma område), schemalagda leveranser och gemensamma 
transporter (flera transportörer samlastar till samma område). Med proaktiv konsolidering avses 
exempelvis att varuägarna föraviserar leveranser och tider eller gemensam 
orderhantering/föraviseringar från kunder till transportörer. 

4.6.2 Förhandlingar 

Ytterligare ett ansvarsområde är förhandlingar där nyckeln till effektiva förhandlingar är att 
varuägare och transportörer delar på en ökad produktivitet. I en förhandling behöver inte låga 

                                                 
8 Avseende Försvarsmaktens strategi/inriktning; hänvisning till källförteckningen och dokumentet Transportavtal 2007 
9 Med säkerhet avses security och inte safety vilket är en viss skillnad. 
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transportkostnader innebära att de totala kostnaderna för logistiken blir de lägsta utan kostnaderna 
skall ställas i relation till efterfrågad service. 

4.6.3 Kontroll 

Begreppet kontroll skall ses ur två perspektiv, godssökning och avsändning. Med det förstnämnda 
avses att lokalisera försvunna eller försenade leveranser medan det sistnämnda syftar på att 
transporten genomförs så effektivt och snabbt som möjligt. 

4.6.4 Uppföljning 

Uppföljningen av transporterna kan delas upp i två delar vilka är hantering av reklamationer och 
ekonomi. Hantering av reklamationer innebär bl.a. återkrav för godsskador, förlorat gods och 
försenade leveranser. Ekonomihanteringen omfattar å andra sidan bl.a. granskning av fakturor samt 
ekonomisk uppföljning.  
(Källa: Bowersox m.fl. 2002 och Grant m.fl. 2006) 

4.7 Organisationsformer 

4.7.1 Organisatorisk design 

Robbins definierar i Organizational Theory (1991) begreppet organisatorisk design som fem 
definierade typer av parter och ett antal organisatoriska konfigurationer.  Beroende på dominans, 
kontroll etc. får organisationen sin design och struktur – konfiguration. 

4.7.2 Parter 

De i en organisation definierade parterna är enligt Robbins (1991) 
Produktion 

Utförs av de anställda som utför den grundläggande produktionen eller tjänsten 
Strategerna 
Definieras som den högsta företagsledningen. 
Mellannivå 
Utgörs av chefer på nivå mellan produktion och strateger 
Teknostrukturen 
Definieras som analytiker med ansvar för särskilda former av standardisering i organisationen.  
Staberna 
Har till uppgift att understödja aktiviteter och tjänster. 

4.7.3 Konfigurationer  

Enkel struktur 

Är en konfiguration som domineras av strategerna och kännetecknas av låg komplexitet och låg 
formaliseringsgrad samtidigt som makten ofta är centraliserad till en person. Till sin karaktär är 
organisationen platt med en miljö som inte är alltför komplex. 
Maskinbyråkratin  

Utgör en organisation som vilar på standardiserade processer för kontroll och koordinering där 
rutinarbeten, mycket formaliserade regler och förordningar är kännetecken. Arbetsuppgifterna är 
grupperade i enheter efter funktion med ett beslutsfattande som följer hela kedjan. 
Maskinbyråkratin är mest effektiv vid storskalighet, enkla och stabila miljöer samt att rutinarbeten 
skall kunna standardiseras. 
Professionell byråkrati 

En organisation som anställer och utnyttjar specialister/experter vars särskilda kunskaper är 
nödvändiga för företaget samtidigt som fördelarna med standardisering utnyttjas. 
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Karaktäristiskt är självständiga experter och samt att företagets struktur är hög både avseende 
formalisering och komplexitet. Konfigurationen är mest effektiv vid storskalighet, komplexa och 
stabila miljöer samt ett beroende av specialister. 
Divisionen  

Utgörs av ett antal självständiga enheter, ofta maskinbyråkratier, vilka koordineras av 
toppledningen. Kännetecknas av att självständigheten medför relativt stor makt för cheferna på 
mellannivå, organisering av funktionella enheter, stor arbetsfördelning och hög formaliseringsgrad. 
Adhockkrati  
Definieras som ett snabbt förändrande, anpassningsbart och vanligtvis temporärt system vilket knyts 
till särskilda problem. Sammansättningen består av personer som normalt sett inte arbetar 
tillsammans och med olika yrkeskunskaper samt att antalet individer varierar beroende på projekt 
och omfattning. 
Det som är särskilt utmärkande för adhockkrati är följande: 

1. Dominans av ett antal professionella och experter 
2. Ett fåtal hierarkiska nivåer; för många nivåer kan begränsa organisationens förmåga att agera,  
3. Få regler och förordningar. 
4. Decentralisering i syfte att nå snabbhet och flexibilitet i beslutsfattandet. Företagsledningen kan 

ej heller förväntas ha alla nödvändiga kunskaper för att kunna fatta alla nödvändiga beslut. 
5. En sammansatt grupp med specialister med få regler, förordningar och standardiserade rutiner 

ger flexibilitet och möjlighet att snabbt reagera på förändringar. 
 
Slutligen så delar Robbins (1991) upp adhockkrati i ett antal varianter som exempelvis: 
Matrisen 
En strukturell design där specialister från olika funktionella enheter arbetar gränsöverskridande 
under en projektledare. Matrisorganisationen kan vara temporär eller permanent. 
Nätverket 
En liten central organisation som använder sig av andra företag för distribution, marknadsföring, 
legotillverkning etc. där organisationen koncentrerar sig på vad den kan bäst. 
”Task Forces " 
Temporär struktur för att utföra en bestämd, väldefinierad och komplex uppgift. Jfr matrisen där 
flera projekt är på gång samtidigt. 
Kommittéformen 
När stor erfarenhet och bakgrund krävs för beslutsfattande och där de som påverkas är 
representerade. Används med fördel när intern turbulens uppstått. 
Kollaterala formen 
Löst organiserad struktur som existerar internt sida vid sida med andra organisationsformer. 
Exempel är separata affärsenheter som ges oberoende och medel för experiment. 
Kollegiala formen 

Viktiga beslut fattas i full demokrati och där besluten representerar fakulteten etc. som helhet. 
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4.8 Analysmodell 

  
Figur 7: Analysmodell

Organisering av transportlogistiken

Analys

Organisation Ekonomi Transportlösningar

Empiri

Försvarsmakten Transportindustrin Tillverkningsindustrin

Teori

Grundsyn logistik Processer Funktioner Transport Management
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5. Empiri 
Nedan följer en redogörelse över den faktainsamling som skett. Empirin består i all huvudsak av 

data från olika skrivelser, PM, rapporter, utredningar, analyser, publikationer av doktrinär 

karaktär, Försvarsmaktens transportkoncept, uppföljning, verksamhetstjänster samt avtal.  

5.1 Beskrivning av empirin 
Empirin består av tre delar där den första delen består av indata från Försvarsmakten omfattande 
statistik, transportbehov, verksamhetsområden, transporttjänster, kostnader, beskrivning av interna 
aktörer och interna utredningar och analyser. Den andra delen omfattar externa aktörers syn på 
Försvarsmakten medan den tredje delen omfattar fakta från tillverknings- och transportindustrin.  

5.2 Försvarsmaktens transportbehov 
De transporttjänster som Försvarsmakten efterfrågar skall tillgodose såväl transporter i samband 
med militära insatser som materielanskaffning och förbandens fredstida verksamhet.  
Sett ur ett flödesperspektiv kan transportlogistiken också beskrivas enligt följande: 
1. Från leverantörer inkl. samarbetspartners till Försvarsmakten av exempelvis av materiel och 

andra förnödenheter i samband med inköp (nationellt, import/införsel och export/utförsel). 
2. Mellan olika enheter inom Försvarsmakten avseende både produktion och insatser  
3. Från Försvarsmakten till extern part i samband med försäljning, garantier, reparationer etc. 

5.2.1 Indelning 

Försvarsmaktens transportbehov kan, bl.a. utifrån genomförda transporter, handböcker och 
insamlad statistik definieras enligt följande: 
1. Förbandstransporter 

Definieras som: 

• Förflyttning av hela förband inklusive materiel och personal från definierad startpunkt till 
definierad slutpunkt i samband med nationella och internationella insatser och övningar 

2. Förnödenhetstransporter  
Definieras som: 

• Nationella och internationella transporter av förnödenheter och reservdelar (motsv.) som 
levereras med syfte att säkerställa förbandets uthållighet och funktion i samband med 
övningar, insatser och förbandsproduktion. 

Omfattar: 

a. Försörjning av förband i samband med nationella och internationella övningar och insatser 
b. Försörjning av utbildningsförband 
c. Omfördelning inklusive distribution från centrallager 
d. Inköp och försäljning omfattande både import/export (icke-EU) och införsel/utförsel (EU) 
e. Försäljning 
f. Avveckling 
g. Bistånd 
h. Reparationer 
i. Aktiv och passiv förädling 
j. Modifieringar 
Typer av ledtider 

1. Tidskritiska transporter; reservdelar och annan materiel med en ledtid på 24-48 h 
2. Ej tidskritiska transporter; förrådstransporter (motsv.) med en ledtid > 48 h 
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3. Personaltransporter 
Omfattar 
Transport av personal kan genomföras (som) 
a. Inom ramen för förbandstransport 
b. Personaltransport 
c. Persontransport – enskild resa 
d. Krigsfång- och flyktingtransport 
I förflyttningen av soldaten kan också den personliga utrustningen enligt förbandschefens 
bestämmande ingå. 

4. Sjuktransporter 
Definieras som: 

• Transporter av skadade och sjuka individer (både människor och djur) 
Omfattar 

• Akut-, taktiska- och repatrieringstransporter 
5. Transport av döda 

5.2.2 Verksamhetsområden och verksamhetstjänster  

Det ovan nämnda behovet kan kopplas till följande verksamhetsområden och efterfrågade 
transporttjänster:  
Transportbehov 

1. Förbandstransporter 
2. Förnödenhetstransporter  
3. Personaltransporter 

4. Sjuktransporter 
5. Transport av döda 

Verksamhetsområden  

1. Godstransporter. 
2. Person- och personaltransporter 
3. Transportrelaterade tjänster 

4. Tullhantering och tillstånd 

 

Transporttjänster gods genomfört med både interna och externa resurser: 

1. Väg 
2. Järnväg 
3. Sjö 

4. Flyg 
5. 4PL-företag 

Transporttjänster personal genomfört med både interna och externa resurser: 

1. Flyg 
2. Sjö 
3. Järnväg (tåg) 
4. Taxi 

5. Fordonsförhyrning (hyrbilar) 
6. Buss 
 

 

Transportrelaterade tjänster omfattande: 

1. Terminal- och stuveritjänster 
2. Handling 
3. Flight Ops 

4. Catering 
5. Bevakning 
6. Understödsresurser
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5.3 Statistik 
Total omsättning 

Försvarsmaktens transportverksamhet omfattande gods-, personal- och transporter i extern och 
intern regi uppgick år 2010 till cirka 1,26 miljarder kr varav 614 milj. kr kan härledas till 
godstransporter och 648 milj. kr till person- och personaltransporter. I siffrorna ingår också 
transportkostnader i samband med Försvarsmaktens internationella samarbete. 
Med undantag för den egna direkta transportproduktionen ingår inte kostnader som löner, lokaler, 
och fordon.   
En analys av statistiken för perioden 2004-2010 visar att transportkostnaderna, främst avseende 
tunga sjö- och flygtransporter, varierar kraftigt mellan olika år vilket bekräftar att det inte finns 
något normalår. Variationerna beror till den största delen på politiska beslut om nya insatser eller 
avveckling av befintliga samt förändringar inom ramen för pågående insatser. I sammanhanget är 
det viktigt att poängtera att Försvarsmakten behöver vissa egna transportresurser för att kunna 
fullgöra huvuduppgifterna som förmågan att föra väpnad strid. 
En annan förklaring är kvaliteten på statistiken som efterhand har förbättrats avsevärt, inte minst 
vad gäller detaljeringsgrad. 
 

Godstransporter
10

 

Av 614 milj. kr fördelas 92 milj. kr på egna transportresurser, 252 milj. kr på det internationella 
samarbetet och 270 milj. på externa transportörer. Under året genomfördes transporter dessutom 
transporter i egen regi till ett kalkylerat värde på 85,2 miljoner kr.   
I sammanhanget är det värt att betona att vissa transporter som FMLOG:s skyddade transporter och 
F7:s vapen- och ammunitionstransporter enligt nu gällande regelverk måste transporteras av 
Försvarsmakten och därför inte kan utföras av externa företag. Kraven på operativ förmåga 
möjligheten att genomföra väpnad strid kräver också ett antal egna transportresurser.  
De egna transportresurserna, som tung- och specialtransporter och F 7 är dessutom integrerade i 
övnings- och utbildningsverksamheten 
Med hänsyn tagen till ovanstående återstår cirka 35 miljoner kr och några miljoner avseende 
skyddade transporter11 (transportnivå 1) som skulle kunna transporteras av externa transportföretag. 
Den totala volymen för köpta godstransporttjänster ligger på ungefär samma nivå som tidigare 
medan variationerna mellan olika transportmedel varierar en hel del.   
 

Person- och personaltransporter 

Av 648 miljoner är 99,3 % eller 643,7 miljoner kr person- och personaltransporter. Resterande 4,3 
milj. kr utgörs av transportrelaterade som exempelvis catering, handling och motsvarande. 
Den största enskilda kostnadskomponenten är flyg omfattande eget flyg från F 7, passagerarcharter, 
flygstolar och biljetter. Kostnaderna för flyg uppgick till 337 miljoner kr varvid 16 % eller 24,3 
miljoner var flyg till/från internationella insatser. 
Andra aktningsvärda siffror var siffrorna för tåg (114, 7 miljoner kr) och hyrbilar (70 miljoner kr). 
Transportflödet för de båda segmenten är förhållandevis komplext och utgörs nationellt av ett stort 
antal transporter inom och emellan olika garnisonsorter, skolor, centrallager, olika förråd samt 
andra tjänstgöringsorter runt om i Sverige. Internationellt utgjorde år 2011 transporterna till/från 
Afghanistan, Kosovo och Sicilien de största destinationerna. 

                                                 
10 Avser Försvarsmaktens Specialtransporter, F 7 och vissa förrådstransporter 
11 Avser transporter av vapen, ammunition eller hemlig materiel som endast får transporteras av personal anställd inom 
Försvarsmakten. 



Transport Management – en organisatorisk studie    

 

32 
 

5.4 Aktörer 
Faktainsamlingen visar att det finns ett förhållandevis stort antal interna och externa aktörer som på 
något sätt involverade i Försvarsmaktens transportverksamhet. 

5.4.1 Internationellt samarbete 

Med strategiska transporter avses internationella transporter (med exempelvis start eller slutpunkt i 
Sverige) som dessutom erfordrar (militär)strategisk avvägning; bl.a. förmågan att snabbt kunna 
transportera stora mängder materiel. 
SALIS (Strategic Airlift Interim Solutions) 

1. Syftet är att säkerställa och koordinera en multinationell förmåga avseende strategiska 
flygtransporter.  

2. Består av 2 x 2 x 2 AN-124 Condor med gruppering i Leipzig, Kiev och Uljanovsk 
MCCE (Movement Coordination Center Europe)  

1. MCCE är ett multinationellt transport- koordineringscenter i Eindhoven, Nederländerna med 
syfte att skapa kostnadseffektiva transportlösningar för alla typer av transporter inklusive 
lufttankning 

2. Består av medlemsländernas egna transportresurser 
SAC (Strategic Airlift Capability) 
1. Syftar till att säkerställa Sveriges tillgång till militär strategisk flygtransportförmåga 
2. Består av tre C-17 Globemaster III med gruppering på Papa Airbase i Ungern. 

5.4.2 Aktörer inom Försvarsmakten 

Inom Försvarsmakten skall transportlogistiken ses ur två perspektiv. Det ena är 
produktionsprocessen vars syfte är förmågeskapande i ett perspektiv på tre till tio år och den andra 
insatsprocessen som är förmågeutnyttjande sett ur ett genomförandeperspektiv vilket i praktiken blir 
från år noll till år tre. Detta avspeglar sig också rent organisatoriskt då produktionsledningen 
(PROD) ansvarar för produktionsprocessen medan insatsstaben (INSS) i sin tur ansvarar för 
insatsprocessen. 
Inom PROD ansvarar logistikavdelningen (PROD LOG) vars chef också är försvarsmaktens 
logistikchef, bl.a. för den förmågeskapande transportlogistiken. Chefen för 
kommunikationssektionen (PROD LOG Komm) ansvarar för sakområdet transporter och skall på 
strategisk nivå utveckla Försvarsmaktens transportlogistik och förbandens fredsmässiga 
transportproduktion.  
Motsvarande indelning finns på INSS där insatschefen (C INS) med stöd av INSS logistikavdelning 
(J4) och dess transportsektion (NMCC) ytterst leder de strategiska och operativa transporter som 
föranleds av operationer, insatser och övningar samt internationella militära transporter 
(transiteringar motsv) som berör svenskt territorium. 
Antalet identifierade typer av organisationer/enheter som utför någon form av transportplanering 
inom produktions- och/eller insatsprocessen uppgår inom Försvarsmakten till tjugotvå stycken 
fördelat på nittiofem olika organisationsenheter. Om externa enheter som FMV Transport, Sonats 
kontrolltorn och transportindustrin medräknas är motsvarande siffror tjugofem respektive 
etthundrafem. 

5.4.3 Transportplanering 

En viktig del i empirin, vilket har en direkt återkoppling på problemformuleringen, är att analysera 
vilka enheter som har ett strategiskt, taktiskt och operativt planeringsansvar, vad de planerar samt 
verksamhetstjänster och destinationer.  
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Strategisk nivå 

Definition 
• Överordnade beslut av långsiktig karaktär som exempelvis mål och styrning av företagets 

verksamhet vilket skapar ramar för materielflöden och långsiktiga logistiska beslut. 
Enheter: 
• På HKV finns det inget enhetligt ansvar utan det strategiska ansvaret fördelat mellan PROD 

LOG Komm (förmågeskapande) och INSS J4. Någon interaktion i egentlig bemärkelse går inte 
att finna mellan de olika enheterna; en gemensam planering försvåras också av det faktum att 
enheterna sitter lokaliserade på olika ställen i Stockholm12 

• Avseende det strategiska ansvaret för persontransporter finns det strategiska ansvaret vare sig på 
PROD LOG Komm eller INSS J4, trots ett uttalat ansvar för processen, utan det är otydligt vem 
som har det övergripande ansvaret. Viss verksamhet drivs av FMLOG medan t.ex. en eventuell 
utkontraktering av reseverksamheten drivs av andra delar av HKV eller HRC. 

Taktisk nivå 
Definition 
• Beslut kopplade till utveckling och anskaffning av olika typer av resurser för att realisera 

företagets formulerade strategi, val av styrningsprincip osv. 
Omfattar 
1. Driftansvar 

• Övergripande styra, planera och samordna 
• Mäta - analysera - föreslå åtgärder 
Statistik och rapporter. 

2. Utvecklingsansvar 
• Ständigt utveckla och designa distributionslösningar 
• Framtida tillväxt – och effektivitetsmål 

Enheter: 

Det är oklart hur det taktiska ansvaret för i första hand insatser är strukturerat mellan J4 och de 
taktiska staberna. Ansvaret för den taktiska logistikledningen, vars syfte är att distribuera understöd 
med förnödenheter och tjänster till de enskilda förbanden inom insatsområdet, åvilar respektive 
taktisk stab. Men eftersom INSS J4 är den strategiska nivån med ansvar för bl.a. nyttjandet av 
strategiska transportresurser som SAC eller SALIS uppstår det oklarheter. 
Det taktiska ansvaret för transportlogistiken inom FMLOG är fragmentiserat. JSS planerar, 
samordnar och mäter transporterna till insatser medan FörsL har motsvarande ansvar för transporter 
inom produktionsprocessen inklusive transportavtal. UpphE styr delar av transportlogistiken vid 
inköp genom val av leveransvillkor utan att det ibland sker en synkronisering med t.ex. logistikerna 
på FörsL eller HKV. När det gäller persontransporter så ansvarar FörsL för verksamhetsrelaterade 
transporter (lång- och korttidsuthyrning av personbilar, lokala/regionala busstransporter motsv.) 
medan FMSeK har motsvarande ansvar för reserelaterade persontransporter samt taxi och flyg. 
Operativ nivå 

Definition 
• Avser den dagliga/kortsiktiga planeringen närmast produktionen. 
Omfattar 
1. Driftansvar 

Daglig styrning (planering, optimering, transportbokning, bevakning och problemlösning)  
2. Utvecklingsansvar 

Implementera framtagna lösningar 
  

                                                 
12 INSS J4 på Lidingövägen och PROD LOG Komm på Banérgatan 
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Enheter 

Den operativa ledningen av transporterna är diversifierad och består av ett antal enheter med olika 
uppgifter beroende på om det är insatser, förbandsproduktion, ett förband eller ett centrallager. De 
flesta enheter beställer enbart transporter medan de nedan nämnda arbetar med transportplanering. 
Några konstaterade effekter av denna diversifiering är: 
1. Flera enheter utför samma arbete. Även om FM Specialtransporter, Trängregementets 

samordnare och JSS/Movcon delvis har olika inriktning planerar och leder samtliga tung- och 
specialtransporter 

2. Att FM Specialtransporter är lokaliserade på tre orter (Jönköping, Arboga och Boden), inte är en 
enhetlig organisation utan ingår separata regionala försörjningsenhet (FörsE). 

3. Att det inte finns något tydligt samarbete mellan UpphE och t.ex. FörsL när det gäller 
transporter kopplat till inköp 

5.5 Kostnader 
Inom Försvarsmakten är det särskilt ett antal områden som pekas ut där en otydlig organisation av 
transportlogistiken anses vara orsaken till ett antal miljoner kr i kvalitetsbristkostnader.  
Empirin i uppsatsen omfattar fyra typfall vilka är sealift,13 transport av kökscontainers till 
Afghanistan, person- och personaltransporter (exempel på dubbla funktioner) och 
transportavtal/transportlösningar (helhetsansvar) 

5.5.1 Sealift 

När det gäller sealift jämförs två transporttekniskt lika fall. Det ena gäller återtransport av ubåten 
HMS Gotland från San Diego i USA till Sverige och det andra transport korvetterna HMS 
Stockholm och HMS Malmö samt stödfartyget HMS Trossö från Karlskrona till Djibouti. I båda 
fallen användes samma transportör och fartyg ur samma klass. Enda skillnaden är att för Gotland så 
fanns det ett gällande befraktningskontrakt för återtransporten.  
Ubåt i Västerled (UIV) 

1. Via HKV Tilläggsuppgift Avveckling UIV, (HKV 2006-12-01, 35 749:78013) gavs dåvarande 
Marintaktiska kommandot (MTK)14 i uppgift att leda avveckling och återställning av UIV samt 
genomföra hemtransport av HMS Gotland. Lastningen av ubåten planerades till i början på juli 
2007 

2. I samband med detta bildade MTK i början på december 2006 en koordineringsgrupp 
representation från olika delar av HKV, 1.ubflj, FMLOG och Marinbasen vars arbete bl.a. 
bestod av förberedelser och återtransport av HMS Gotland, återtransport av övrig svensk 
materiel och avveckling/återtransport av personal och återtransport 

3. Via Marinkommandoorder 121100 Avveckling Ubåt i Västerled (HKV 2006-12-12, 
01 832:78974) reglerades koordineringsgruppens arbete och därefter upprättades en 
stabsarbetsplan med givna uppgifter, mötestider osv. 

4. Koordineringsgruppen, med en tydlig projektledning av MTK var till sin karaktär en task force 
vilket innebär en temporär struktur som enbart bildades för att utföra hemtransporten och övriga 
uppgifter enligt ovan. Efter att uppgifterna var lösta upplöstes gruppen varefter medlemmarna 
fullt ut återgick till linjeorganisationen. 

5. Eftersom gruppens kompetens omfattade det samlade behovet (militärtaktisk nivå, 
transportköpare, tekniker, tull, logistikstöd m.fl.) medförde detta att snabba åtgärder kunde 
vidtas i samband med den kraftiga försening som uppstod vid lastningen. Ytterligare en effekt 

                                                 
13 Innebär att ett större fartyg transporterar andra och mindre fartyg från en hamn till en annan. Något förenklat en 
flytande torrdocka. 
14 Numera Marintaktiska staben (MTS) 



Transport Management – en organisatorisk studie    

 

35 
 

var gruppen snabbt kunde genomföra omförhandlingar av befraktningskontraktet med en 
kostnadsbesparing på 3 milj. kr som följd (från cirka 30 milj. kr till 27 milj.kr) 

Operation Atalanta 

Under hösten 2008 erhöll Försvarsmakten en anvisning från Regeringskansliet att planera för en 
marin insats i Somalia (EU NAVFOR OP ATALANTA). Det svenska styrkebidraget skulle bl.a. 
bestå av två korvetter och ett stödfartyg samt vara operativt i mitten på april 2009. För att detta 
skulle kunna vara möjligt var det nödvändigt att transporten påbörjades i början på april. Till 
skillnad från UIV skedde arbetet i linjeorganisation där INSS J4 hade huvudansvaret och efterhand 
samverkade/samarbetade med olika enheter.  
Några av erfarenheterna av transporten är följande: 

1. Transportresurserna anskaffades alldeles försent då INSS valde att vänta in det formella 
regeringsbeslutet vilket medförde förseningar i hela logistikkedjan. 

2. Ett första projektmöte genomfördes 2009-02-06 med ett antal olika aktörer och först 14 dagar 
senare skickades förfrågningsunderlaget (2009-02-20 FMLOG 14 700:900466). 
Via ett formellt tilldelningsbeslut daterat 2009-03-09 (FMLOG 14 700:901149) valdes företag 
Alfa som transportör. Vanligtvis är det av ekonomiska skäl fördelaktigt med så lång 
framförhållning som möjligt i samband med befraktning av fartyg; i sammanhanget valdes 
transportör alldeles försent. Ju bättre planering transportören har desto lägre blir 
transportkostnaderna. 

3. Förseningen beror på att INSS valde att avvakta det formella regeringsbeslutet vilket kom i 
januari 2009. En bättre samverkan inom Försvarsmakten, framförallt mellan INSS och 
sakansvariga för transportavtalen hade sannolikt inneburit att förseningen minimerats. Bl.a. så 
kunde avropen ha gjorts betydligt tidigare, exempelvis i samband med att den förberedande 
försvarsmaktsordern, (HKV skr, 01 800:60550 2009-07-07 Förberedande försvarsmaktsorder 
avseende förberedelser inför marininsats i Somalia, EU NAVFOR OP ATALANTA 2010). 
Saksidan fick, trots ett flertal diskussioner med INSS, först i februari möjlighet att delta och då 
var förseningen redan ett faktum 

4. Effekterna av bristande samarbete och avsaknad av en tydlig projektledning anses ha orsakat en 
försening vars ekonomiska konsekvenser beräknas uppgå till cirka 13-15 miljoner kr. I detta 
ligger kostnader för sjötransporten inklusive överliggetid samt tillverkning av vaggor på 
löpande räkning. 

5. Normalt skulle transportören ha tillverkat vaggorna men den korta tidsfristen innebar att 
Kockums tillverkade dem. Arbetet fick göras om flera gånger och eftersom arbetet skedde på 
löpande räkning är en analys av kund-leverantörsförhållandet mellan Försvarsmakten och 
Kockums intressant.  

5.5.2 Transporter i samband med inköp 

Det ekonomiska värdet av FMLOG:s inköp15 av varor och tjänster uppgår årligen till cirka 7 
miljarder kr vilket renderar uppskattningsvis 250 00016 – 300 000 inköpsordrar varav cirka 125 000 
– 150 000 avser varor.  
För merparten av den materiel och förnödenheter Försvarsmakten köper in ansvarar leverantörerna 
för frakten vilket erfarenhetsmässigt bl.a. innebär onödigt höga transportkostnader, att 
Försvarsmakten betalar för transportförsäkringar samt brister i tullhanteringen.  
Analysen visar att det inte finns någon som ansvarar för den delen av transportlogistiken. Ett 
exempel på bristande planering och koordination mellan olika aktörer som lett till både 
kvalitetsbristkostnader och förseningar är transporterna av köks-, bostads- och hygiencontainers till 

                                                 
15 FMLOG ansvarar för inköp av varor och tjänster medan FMV ansvarar för design, utveckling och inköp av vapen- 
och materielsystem 
16 Skattade siffror; kvalitetssäkrad statistik saknas  
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Camp Northern Lights (CNL) i Afghanistan. En av anledningarna är att UpphE, d.v.s. den enhet 
som ansvarar för inköp självmant påtog sig ansvaret att både köpa in och transportera materielen. I 
sammanhanget torde det vara häpnadsväckande att detta misstag har upprepats vid ett flertal 
tillfällen. 

5.5.3 Organisation 

Några exempel avseende organiseringen av transportlogistiken är: 
Nationella och internationella transporter 

Ansvaret för de nationella och internationella transporterna är på operativ nivå strukturellt fördelat 
inom FMLOG strukturellt fördelat mellan FörsL(inrikes distribution) och JSS (stöd till insatser) 
som båda är organiserade under C FMLOG. Till detta skall läggas ett antal andra materielflöden där 
förbanden själva och utan samarbete med t.ex. FörsL bokar och planerar transporter. Exempel på 
detta är F 7:s reservdelstransporter till/från USA, Storbritannien och Schweiz. 
Funktionell organisering och dubbla kompetenser 

1. I den nu valda organisationsmodellen är FörsL saksida för godstransportavtal men har inget 
inflytande över hur transporterna till exempelvis insatser genomförs.  
Tvärtemot hur exempelvis tillverkningsindustrin hanterar sina transporter finns det m.a.o. ingen 
automatik mellan att ta fram ramavtal för godstransporter och hur dessa används. Effekten torde 
vara att de möjligheter avtalen erbjuder inte tas tillvara vilket sannolikt förklaras av indelningen 
i förmågeskapande och förmågeutnyttjande. För transporter som sker inom 
produktionsprocessen råder dock det motsatta förhållandet.  

2. FörsL ansvarar också för verksamhetsrelaterade person- och personaltransporter medan ReseA 
ansvarar för tjänsterelaterade person- och personaltransporter. 

3. BestA ansvarar å andra sidan för transportavtalen kopplat till individer 
 

Som framgår av ovan är transportverksamheten inom Försvarsmakten förhållandevis fragmenterad 
varför det är sannolikt, även om det saknas kalkyler, att detta orsaker merkostnader. Som ett 
riktvärde kan nämnas att effektiviseringen av inrikestransporter inneburit besparingar på åtskilliga 
miljoner kr.  
 
En studie av utredningarna visar på behovet att på något sätt centralisera ledningen av 
transportlogistiken men gemensamt för flertalet av utredningarna är att de saknar helhetssyn och 
fokuserar på antingen godstransporter, transporter till/från insatser eller fredsmässig produktion.  En 
av de mer betydelsefulla är Funktionsanalys Transport och som låg till grund för FMLOG 
uppdelning av gods, - person-och personaltransporter i olika funktioner. Något som Försvarsmakten 
sannolikt fått betala åtskilligt extra för. 
Ytterligare en av de mer betydelsefulla utredningarna är slutrapporten avseende svar på 
åtgärdsförslag 19a. Slutsatserna i rapporten, som främst fokuserar på transportlogistiken inom HKV 
menar att transportverksamheten är fragmentiserad och att det finns flera organisationsenheter som 
utför likartade och överlappande arbetsuppgifter. Detta leder till oklarheter beträffande ansvar, 
kontroll och helhetssyn. Rapportens slutsats är att aktörerna inom HKV skall integreras i en 
gemensam organisation.  
ATS och FMLOG har reserverat sig mot den föreslagna organisationen. ATS anser att förslaget 
enbart tar höjd för förhållanden i fredstid medan båda organisationerna anser att utredningen inte 
genomlyser hela transportkedjan med alla aktörer. De pekar också på att det krävs en tydlig målbild 
för hela logistikområdet så att transportfunktionen enklare kan placeras in i logistikprocesserna.  
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Sammanfattning: 
1. Transportkostnaderna varierar från år till år och särskilt avseende insatser 
2. Förhållandevis många aktörer 
3. Funktionell organisering och dubbla kompetenser 
4. Ansvaret på taktisk nivå är otydligt 

5.6 Externa aktörers syn på Försvarsmakten 

5.6.1 Organisatorisk design 

Företaget Bravo, med stor erfarenhet av organisationsutveckling definierar Försvarsmakten som en 
blandning av maskinbyråkrati och division om än med vissa undantag. 
Likheten med maskinbyråkratin finns i standardiserade processer för kontroll och koordinering där 
rutinarbeten, mycket formaliserade regler och förordningar är kännetecken. FM lägger ned mycket 
tid och energi på just kontroll (vanligt vid byråkratiska organisationer men även vid en alltför stor 
avsaknad av processorienterat synsätt). Olikheten med maskinbyråkratin anser Bravo vara att det 
inte finns någon inom Försvarsmakten som följer, analyserar och tar beslut för hela logistikkedjan. 
Många relativt självständiga enheter vilka koordineras av högre chefer med funktionell 
organisering, stor arbetsfördelning och hög formaliseringsgrad gör att det finns många likheter 
divisionen. Vad som bl.a. skiljer från Mintzbergs definition av divisionen är, enligt Bravo, avsaknad 
av makt för chefer på mellannivå. Något som i sin tur kan förklaras med tydliga hierarkiska nivåer 
och en orderkultur.  
En av de främsta anledningarna till varför Bravo anser att Försvarsmakten är funktionellt 
organiserat är den detaljerade verksamhetsplaneringen (<1 års perspektiv) vilken utförs per 
funktion.  
Denna planering kommer vara nödvändigt även i framtiden och motsäger inte planering och 
styrning av även ett processorienterat synsätt. 
När det gäller organiserandet av transportlogistiken anser Bravo att transportlogistiken ses som en 
egen separat funktion i Försvarsmakten. En funktion som inte har fått så stort inflytande och 
möjligheter att påverka Försvarsmaktens transporter och kunna effektivisera hela 
försörjningskedjor. Samtidigt anser Bravo att transportfunktionen förväntas effektivisera hela flödet 
(ungefär som att säga åt brevbäraren med sina arbetsuppgifter att effektivisera hela postens 
logistikflöde…) 
Bravos slutsats är att den organisatoriska design som bör känneteckna transportlogistiken är en 
funktionell organisering men i en del av en organisatorisk struktur med en helhetssyn och ett 
processorienterat synsätt. D.v.s. att transportfunktionen har inflytande över hela logistikkedjan, bl.a. 
därför att transporterna är ”navet” direkt eller indirekt styr lagerplatser och lagerpunkter. Dock bör 
transportfunktion och försörjningsfunktion (enligt Försvarsmaktens definition) inte särskiljas utan 
vara en och samma funktion alternativt med starkare och mer överbryggande kommunikation och 
samarbete än idag. 
 
Ytterligare en av Bravos slutsatser är att det går att kombinera en traditionell funktionell militär 
struktur (bataljoner, kompanier, skvadroner osv) med ett processorienterat synsätt och att en av 
metoderna är att mäta hela flöden ”end-to-end” inklusive dess variationer. 
Bravo menar också att faktorerna vid val av organisatorisk design (ekonomi, tillämpning av 
regelverk, styrning eller liknande) är kundfokus (utifrån och in) och helhetstänk dvs. hur skall vi ge 
det kunden vill ha i rätt tid, till så låg kostnad som möjligt och med så hög kvalitet som möjligt? 
Svaret på denna fråga varierar per bransch, organisation, produkt mm. men det är detta som skall 
styra den organisatoriska designen.  
I en studie, Planering och styrning av försörjningskedjan (2011) har Bravo också analyserat 
Försvarsmaktens försörjningskedja där slutsatsen är att många av dagens problem inom logistiken 
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kan härledas till bristen på ett helhetsperspektiv. Bravo menar att bristen på gemensam planering 
och styrning av Försvarsmaktens försörjningskedja orsakar ett antal problem.  
Exempel på detta är långa genomlopps- och ledtider, stora centrala och lokala lager, bristande 
leveransservice, suboptimeringar mm. Något som i slutändan resulterat i sämre stöd till insatser och 
höga logistikkostnader. Bravo menar också att ´transportprocessen inte har någon möjlighet att 
påverka beställningsinnehållet vilket gör att transporten inte blir optimal. Skulle transporten 
dessutom inte uppfylla tidskraven tvingas verksamheten köpa mer materiel. Ytterligare en aspekt 
som Bravo lyfter fram är att tidpunkten för kommunikation av transportbehoven i viss mån styr 
prisbilden; något som skulle kunna förbättras för att minimera kostnaderna. 
 
Nedan visas en förenklad och avgränsad bild över Försvarsmaktens logistikplanering idag: 

 
Figur 8: Försvarsmaktens planeringsmodell 

 
Carlsson pekar (2002) på betydelsen av att åstadkomma en effektivisering av försörjningskedjan där 
sambanden och beroendeförhållanden mellan organisationsstruktur, planerings- och styrsystem och 
fysiska materialflöden särskilt bör analyseras. Carlsson menar i likhet med Bravo att det också 
saknas ett helhetsgrepp om styrning och kontroll av utförandet i försörjningskedjan. En effektivare 
försörjningskedja måste skapas för styrning och kontroll av flödet vilken skall stödjas av 
organisationen utmed flödet och av tillgången på anpassade systemverktyg.  
Om Försvarsmakten vore processorienterat och fokus ligger på hela försörjningskedjan skulle 
aktörerna enligt Carlsson (2002) kunna samarbeta i ett tvärfunktionellt team där utveckling och 
effektivisering av försörjningskedjan lyfts fram och där en processägare ansvarar för den 
övergripande kontrollen. 
Samtliga respondenter från transportindustrin uppfattar att ansvaret är oklart i olika delar av 
transportprocessen och att transportlogistiken är fragmentiserad med många olika enheter, 
organisationer, chefer etc. som alla vill påverka transportfrågan. Företagen anser också att 
Försvarsmakten har svårt att både ta och genomföra beslut med någorlunda relevant tempo/tidplaner 
samt är en trögrörlig organisation.  
Företag Alfa lyfter också fram att det finns ett fåtal personer med breda kunskaper i 
transportlogistik kombinerat kunskaper från transport- och/eller tillverkningsindustrin.   
Flera av företagen anser att det vore bra med en enhet som köper upp frakter och gör avtal med 
olika leverantörer och att det är viktigt med central ledning med bred kompetens i transportlogistik. 
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Delta pekar i sin analys på att det finns ett dubblerade funktioner vilket skapar en otydlighet för 
dem som leverantör. 

5.6.2 Jämförbara organisationer 

Sett till Försvarsmaktens uppdrag så anser företagen att det inte finns några jämförbara 
organisationer när det gäller organiseringen av transportlogistiken. Om enbart transportprocesserna 
jämförs så liknar Försvarsmakten de flesta av företagens större kunder. Företag Charlie lyfter fram 
de stora skillnaderna på strategisk och taktisk nivå och hur ansvaret är fördelat och förankrat i 
organisationen. Charlie anser också att det finns en tydlig skillnad avseende kompetens där den rena 
logistikkompetensen är underordnad den militära kompetensen. Detta är också något som Foxtrot 
lyfter fram som menar att Försvarsmakten har svårt att till sig erfarenheterna från den civila 
transport- och tillverkningsindustrin avseende t.ex. nya transportlösningar. 
Alfa pekar på fragmentiseringen inom Försvarsmakten och menar att det finns skillnader gentemot 
andra länders sätt att organisera transportlogistiken. Alfa anser att många andra länder har en 
helhetssyn som täcker hela kedjan från förfrågan, upphandling, operation till avslut och utvärdering. 
Dessa organisationer består, enligt Alfa, av utvald militär och civil personal med en bred kompetens 
inklusive kommersiell erfarenhet. Kännetecknande är: 
• Överblick och helhetsbild 
• Djupkunskap (t.ex. i komplicerad transportteknik) parad med breda kunskaper avseende 

samtliga transportsätt kombinerat med en helikoptersyn. 
• Klart definierade mandat och beslutskraft 

5.6.3 Transportlogistik  

Samband mellan organisering av transportlogistik och kostnader 

Charlie menar att transportlogistiken (liksom de flesta andra administrativa processer) skall vara en 
centraliserad för att uppnå låga kostnader. En centralisering innebär en större grupp personer som 
därmed kan skapa och vidmakthålla en högre kompetens, det blir också lättare att få verkningsgrad 
med olika systemstöd och verktyg, även ökat effektivitet, flexibilitet och förändringsförmåga 
uppstår i en samlad central organisation.    
Detta synsätt delas av de övriga respondenterna; företag Alfa lyfter också fram behovet av en 
central ledning kombinerat med en offensiv transportlogistik. Med detta avses t.ex. att påbörja 
avrop och beställningar i tid vilket skapar tillgängliga resurser och kostnadseffektivitet.  
Foxtrot menar också att Försvarsmaktens strategiska, taktiska och operativa nivåer inte är 
synkroniserade vilket leder till att organisatoriska enheter på operativ nivå har alldeles för stora 
mandat och att detta i slutändan leder till sämre transportlösningar och högre kostnader. 
Echo lyfter fram sambandet tid, kostnader och kvalitet och menar att en så god framförhållning som 
möjligt är nödvändigt för att minska kostnaderna och höja kvaliteten. 
 
Förändring av transportlogistiken  

Alfa anser att en central enhet skall organiseras inom HKV och absolut inte genom att låta operativa 
funktioner få ett större ansvar. 
Charlie menar å andra sidan att det finns två områden där transportlogistiken särskilt kan ändras. 
Det ena är logistiken i samband med insatser och det andra en förbättrad styrning transporter i 
samband med inköp. Med ett tydligare ansvar för exempelvis förberedande planering, 
genomförande och vidmakthållande kan leveranssäkerheten öka och kostnaderna sänkas. 
Charlie påpekar särskilt att Försvarsmakten skall styra valet av transportlösning och att den slutliga 
kostnaden (landed cost) alltid måste kunna värderas. 
Ytterligare en faktor, enligt Delta, vilket Försvarsmakten underskattat är den interna 
kommunikationen vilken måste förbättras. Särskilt gäller detta omfattningen av transportavtalen och 
hur de följs. Detta gäller även, enligt Delta, den externa kommunikationen, där en kontinuerlig 
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dialog med leverantörerna är helt nödvändig för att kunna bygga en kostnadseffektiv och säker 
logistik kedja. 
Jonas Carlsson (2002) belyser transportlogistiken inom i första hand FMLOG med fokus på 
transportsystemet och försörjningskedjan. Carlsson menar att de framtida krav som kan ställas på 
transportsystemet kan sammanfattas med tre punkter:   
1. Samarbete – Samspel mellan aktörer och kunden, och integrering av materialflödet med 

informationsflödet i en process. 
2. Logistiksystem – Informationssystem, t.ex. transportledningssystem, som ger de rätta 

förutsättningarna för att kunna jobba med effektivitet, styrning och kontroll av 
transportsystemet.  

3. Flexibilitet – Aktörer måste kunna svara på förändringar i transportsystemet, och  
utvärderingar bör göras för att se hur FMLOG kan ge kunden den service den kräver.  

 

Organisatoriska nivåer 

Företagens syn på hur företagen ser på de olika planeringsnivåerna skall se ut skiljer sig. Charlie 
anser att Försvarsmakten har stora brister avseende de strategiska och taktiska nivåerna och att den 
operativa nivån arbetar utan några riktlinjer från de överliggande nivåerna. Företaget menar också 
att varje nivå lever sitt eget liv och att det måste finnas en helhetssyn. 
Alfa, som delvis fokuserar på den transporttekniska kompetensen menar att problemen och 
utmaningarna framförallt finns på den operativa nivån och mindre på den strategiska och operativa 
nivån. Foxtrots perspektiv, som enbart avser ett transportsätt, ligger på utförare där den strategiska 
nivån skall finnas på Försvarsmakten och den taktiska nivån skall ha civil anknytning för att kunna 
dra nytta av ny teknik och finna innovativa transportlösningar. Den operativa nivån borde däremot 
utföras avtransportindustrin som de menar kan utföra arbetet betydligt mer kostnadseffektivt. 
 
Krav på organiseringen av transportlogistiken 

De aspekter som Charlie lyfter fram är kompetens och helhetssyn. När det gäller kompetens anser 
Charlie att det saknas kompetens på främst den taktiska och strategiska nivån. Den kompetens som 
finns är dessutom organiserad på ett sådant sätt att den ej får full verkningsgrad. Beträffande 
organisering är den mest avgörande frågan att det finns ett tydligt ansvar för helheten där 
centralisering av alla delar kopplat till transportprocessen är helt nödvändigt.  
Denna åsikt delas av samtliga respondenter där f.ö. Foxtrot menar att Försvarsmakten bör vara 
organiserat så att rätt typ av transporttjänst kopplas ihop med respektive transport. 
Bravo lyfter fram en aspekt kopplat till den organisatoriska designen och att det finns en dold 
inbesparings och rationaliseringspotential genom att våga bryta upp gamla mönster.  
Delta anser att Försvarsmakten, oberoende organisation, måste höja kunskapsnivån när det gäller 
hur avtal och affärsöverenskommelser skall följas. Det måste också finnas en spetskompetens.  
Organiseringen av transportlogistiken bör bortse från olika befäl och rangordningar som kan antas 
vilja styra och bevara vissa strukturer utan hänsyn till kostnadseffektivitet och övergripande 
kontroll. Dessutom bör den djupa kunskapen om t.ex. militär ledning kompletteras med breda 
kunskaper från transportindustrin. Organisationen skall, enligt Alfa, både omfatta erfaren militär 
personal och civila transportlogistiker med erfarenhet från strategisk och taktisk nivå. 
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Sammanfattning: 
1. Transportlogistiken bör vara funktionell organisering men i en del av en organisatorisk struktur 

med en helhetssyn och ett processorienterat synsätt.  
2. Transportfunktion och försörjningsfunktion bör inte särskiljas  
3. Avsaknad av helhetssyn, ansvar och strategisk kompetens i transportlogistik 
4. Ansvaret för tranportlogistiken bör centraliseras 
5. Ingen synkronisering mellan strategisk, taktisk och operativ nivå. 

5.7 Tillverkningsindustrin 

5.7.1 Inledning 

I syfte att få en förståelse för hur några av de största svenska industriföretagen organiserar sin 
transportlogistik har StoraEnso Logistics och Tetra Laval Transport & Travel analyserats. 

5.7.2 StoraEnso Logistics 

Fakta:  

Grundat i mitten på 1980-talet i syfte att centralisera transportlogistiken då ledningen ansåg att ett 
decentraliserat ansvar (varje fabrik hade sin egen avdelning) ledde till suboptimeringar. Den initiala 
ledningen bestod till stora delar av individer med stor operativ erfarenhet från bl.a. 
transportindustrin 
1. StoraEnso Logistics är idag ett centralt bolag inom koncernen och dess chef rapporterar till 

Storas tekniske direktör som i sin tur är direkt underställd koncernchefen (CEO) 
2. Statistik 

a) Den årliga transportvolymen av färdiga produkter (ej timmer) är 13 miljoner ton eller 6 
miljoner m3 eller en volym motsvarande 250 000 20`-containers 

b) Transportkostnaderna utgör 10 % av koncernens totala omsättning och uppgår till 850 
MEUR (2010) 

3. Stora Enso Logistics består av 140 anställda vilka är lokaliserade på olika platser i Europa och 
är alltså den enhet som ansvarar för design, anskaffning och ledning av logistiken 

Nedan så framgår den övergripande organisationen av StoraEnso Logistics: 
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Figur 9: Övergripande organisation StoraEnso Logistics (Wiklund, 2011) 

De viktigaste delarna i Storas Ensos transportlogistik är följande: 
Kontraktsprocessen 
• Design av transportlösningar beroende på fabriks krav, analys av kapacitetsbehov (antal 

lastbärare), planering och bokning, faktura och betalningshantering, uppföljning/kontroll samt 
vid behov förändringsåtgärder 

Ansvar 
• Ansvar och mandat är tydliga. Det är Stora Enso Logistics i Sverige som bestämmer, oberoende 

världsdel, hur transportlogistiken skall genomföras, vilka avtal som skall användas och hur 
bokningarna skall ske. Fabrikerna i sin tur utgör enbart produktionsenheter 

Styrning 
• Företaget har som mål att försöka styra transportbokningarna till ett fåtal platser. I Europa finns 

det två kontor (Gent och Lübeck) som i princip omhändertar alla järnvägs- och 
landsvägsbokningar. 

Kompetens 
• Ledningen av transportlogistiken kräver rätt kompetens, dvs. erfarenhet. 

5.7.3 Tetra Laval Transport & Travel 
Fakta: 

Tetra Laval-koncernen är en internationellt verksam grupp av industrier inom förpacknings- och 
livsmedelssystem. Koncernen består av tre bolag, Tetra Pak, Sidel och De Laval med en total 
omsättning (2010)  på cirka 10 750 milj. € och har cirka 30 900 anställda. 
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Precis som i fallet med StoraEnso har koncernen ett gemensamt bolag, Tetra Laval Transport & 
Travel för transporter, Travel management, bohagsflytt och exportkontroll. 
Bolaget hanterar årligen transportkontrakt för cirka €300 milj./år vilket utgör cirka 80 % av 
koncernens totala transportkostnader. Av ovanstående utgör €102 milj. väg, €52 milj. sjö och €23 
milj. expressdistribution. 
Bolaget har sitt säte i Lund och består av 15 personer med följande organisation: 

 
Figur 10: Organisation Tetra Laval Transport & Travel (Ekström, 2011) 

Tetra Laval Transport & Travel ansvarar för: 

1. Global kontraktering 
2. Global support  
3. Logistikprojekt 
4. Problemlösning  
5. Utvärdering och revision av leverantörer  
Bolaget skall också bl.a.:   

1. Svara för kunskap och expertis beträffande logistik, Travel management och exportkontroll 
2. Leverera lösningar när det gäller transportlogistik och resor   
3. Ansvara för att tillsammans med olika intressenter leverera kostnadseffektiva lösningar genom 

att optimera flöden och volymer och säkerställa rätt handelsvillkor inklusive leveransvillkor 
4. Ta fram lättanvända kontrakt  
5. Balansera pris, kvalitet och service genom att säkerställa att den rätte kunden får rätt service till 

rätt kostnad  
Supplier Management Process 

Grunden för bolagets sätt att arbeta är Supplier Management vilket skall bidra till långsiktiga 
konkurrensfördelar genom kontraktering, utveckling och ledning av leverantörsbasen i syfte att 
tillfredsställa koncernens affärskrav och kundbehov. 
Processen består av fyra delar vilka är analys/undersökning av presumtiva leverantörer17, 
kontraktering, inköp/betalning och ledning/styrning av transportleverantörer. 

 
Figur 11: Supplier Management Process (Tetral Laval Transport & Travel, 2011) 

                                                 
17 Fri översättning av det engelska ordet sourcing 
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Sourcing 

• Avser identifiering av behov till kvalificerad leverantör och består, med utgångspunkt från 
affärskrav av analys och kvalificering av leverantörer. 

 

 
Figur 12: Sourcing (Tetra Laval Transport & Travel, 2011) 

Contracting 

• Från kontraktuella krav till implementering av kontrakt 

 
Figur 13: Contracting (Tetra Laval Transport & Travel, 2011) 

Supplier Base Management  

• Kontinuerlig och systematisk ledning, utvärdering och utveckling av Tetras affärsrelationer med 
transportleverantörerna. 

 

 
Figur 14: Supplier Base Management (Tetra Laval Transport & Travel, 2011) 
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5.8 Transportindustrin 

5.8.1 Inledning 

En trend inom den civila logistiken är att fler och fler företag utformar s.k. kontrolltornslösningar i 
stället för att använda sig av konventionella transportlösningar och transportavtal. 
Kontrolltornlösningar omfattar inte direkta köp av transporttjänster utan fokuserar på transport-, 
betalnings- och informationsflöden. Kontrolltorn kan ses ur två perspektiv. Det ena är en 
inkontrakterad transportledning vilket utgör navet (kontrolltornet) mellan ett antal avsändare inom 
en organisation och ett antal transportföretag. Det andra är att varuägaren, dvs. den 
transportköpande organisationen, bygger upp ett eget kontrolltorn som koordinerar olika flöden. 
Lantmännen är f.ö. ett exempel på ett företag som först haft ett externt kontrolltorn och därefter 
byggt upp det i egen regi. 
Sett ur ett organisatoriskt perspektiv innebär också kontrolltorn, och särskilt i de fall där det sker 
inom det transportköpande företaget en centraliserad ledning och styrning av transportlogistiken 
Idag erbjuder de flesta större transport- och logistikföretag (DHL, Schenker, DSV m.fl.) och några 
helt oberoende aktörer någon form av kontrolltornslösning. 

5.8.2 Sonat AB  

Försvarsmakten har sedan år 2008 ett ramavtal med Sonat avseende alla samlastningstransporter 
omfattande in-och utrikes bil, flygfrakt samt expressdistribution vilket ersatt ett antal traditionella 
transportavtal med Schenker, Posten, DHL osv. Antalet sändningar uppgick 2010 till cirka 72 000 
med en fraktomsättning på uppskattningsvis 28 milj. SEK 
Enligt Sonat omfattar en kontrolltornslösning följande processer och funktioner fördelat på tre 
hierarkiska nivåer: 
Strategisk nivå  

1. Kompetens inom distribution och transport 
2. Design av transportlösning 

Taktisk nivå  

1. Inköp av transportlösning  
2. Dimensionering av kapacitet  
3. Mätning, analys och åtgärdsförslag     
Operativ nivå  

1. Införande av transportlösning 
2. Bokning av transporter     
3. Transportdokumentation      
4. Bevakning och problemlösning   
5. Intern kundsupport/helpdesk 
6. Hantering av reklamationer   
7. Fakturakontroll av transporter och vidarefakturering 
8. Tillgänglighet och kontaktvägar 
 
Det av Sonat upprättade kontrolltornet för Försvarsmakten har följande roller: 
1. Design av logistiklösningar och upphandling av transportavtal (ägs av Sonat) 
2. Kompetenscentrum för hantering av alla godstyper, regelverk, aktörer och tjänster 
3. Tillhandahållande av ett dedikerat team via en central kontaktpunkt 
4. Tillhandahållande av bokningssystem 
5. Godsspårning och avvikelserapportering 
6. Förebyggande avseende godsskador och förluster 
7. Kontroll av transportörsfakturor, sammanställning och vidarefakturering till Försvarsmakten 
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8. Rapportering och analysunderlag gällande genomförda transporter; kostnader, 
leveransprecision, kvalité och effektivitet 

9. Redovisning av energi- och emissionsdata 
Kjell Rundqvist, VD på Sonat, pekar också på betydelsen av rätt kompetens som en 
framgångsfaktor. Enligt Rundqvist är ett kontrolltorn att anse som en del av Supply Chain 
Management med syfte att stärka kundens konkurrenskraft varför Sonats fokus ligger på 
varuägaren. Den yttersta konsekvensen av detta är att Sonat sällan eller aldrig anställer personal 
från transportindustrin utan helst erfarna logistiker, transportchefer, distributionsansvariga (motsv.) 
från industrin. 
Enligt Peter Nilsson på FMLOG har avtalet med Sonat i förhållande till ett traditionellt 
transportavtal inneburit ett antal fördelar för Försvarsmakten. 
Exempel på detta är: 

1. Förbättrad leveransprecision 
2. Flexibilitet vid val av transportörer vilket ger effektivare och mer flexibla transportlösningar 
3. Förenklad transportadministration 
4. Kontrollerade leverantörsfakturor med full transparens  
5. Färre transportreklamationer 
6. Kvalitetssäkrad uppföljning 
7. Skräddarsydda lösningar vid t.ex. internationella insatser 
8. Möjlighet till proaktiv leveranskontroll 
9. En partner som ansvarar för hela transportstyrningen med ett tydligt ansvar 
Den slutsats som FMLOG hittills har dragit av samarbetet med Sonat är att även nästa offentliga 
upphandling för samlastningstrafiker sannolikt kommer att inriktas mot ett kontrolltorn. En 
långsiktig idé som också diskuteras inom både FMLOG och HKV är att bygga upp någon form av 
ett eget kontrolltorn som aktivt arbetar ihop med en eller flera externa kontrolltorn. 

5.8.3 Geodis Wilson 

Geodis Wilson (GW) ingår franskägda koncernen SNCF Geodis18 och har (2010) en omsättning på 
€ 2 420 milj. vilket utgör 36 % av koncernens totala omsättning på € 5 007 milj. Företaget har 250 
kontor med cirka 6 400 anställda i över 50 länder samt att koncernens nätverk omfattande både egna 
kontor och agenter täcker drygt 120 länder.  
En av bolagets viktigaste kunder är Tetra Laval Transport & Travel där GW ansvarar för vissa 
inflöden från materielleverantörer, transporter av förpackningsmaterial och tillbehör samt 
maskintransporter. Total volym avseende sjötransporter var (2009) 71 611 TEU, 6 997 m3 och 
omfattade 12 963 sändningar. Motsvarande siffror för flygfrakt 5 738 ton och 20 445 sändningar.  
Tetra Lavals globala flöden är mer komplexa än Försvarsmakten och omfattar i princip samtliga 
världsdelar. I sammanhanget relevanta frågor är hur GW valt att organisera sig för att möta Tetras 
behov och hur samarbetet mellan Tetra Laval och Geodis Wilson är organiserat?  
  

                                                 
18 Enligt egen uppgift världens sjunde största transport- och logistikbolag. Uppgiften är ej kontrollerad. 
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Ansvarsfördelningen mellan GW och Tetra Laval ser ut på följande sätt: 

 

 
Figur 15: Kontrolltorn Geodis Wilson (Tetra Laval Transport & Travel, 2011) 

I förhållande till Tetra utgör GW en partner med ansvar för vissa flöden och utgör rent principiellt 
ett kontrolltorn. GW har valt att organisera ledningen via ett globalt Account Management Team. 
Styrningen av transportlogistiken sker via åtta internationella team i Göteborg, Lund, Le Havre 
(Frankrike), Pune (Indien), Shanghai (Kina), Atlanta och New York (USA) samt Sao Paolo 
(Brasilien) där varje team ansvarar för olika områden. Till detta skall läggas att det finns ytterligare 
ett antal team i exempelvis México City (México) och Kuala Lumpur (Malaysia). Kontoret i 
Göteborg ansvarar exempelvis för sjötransporter och det i Lund för flygfrakt. 
Principiellt är GW:s och Sonats kontrolltorn för Försvarsmakten strukturellt lika med ett par 
undantag. Tetra Laval äger ett antal transportkontrakt GW:s kontrolltorn är i mycket större 
utsträckning globalt och omfattar fler tjänster. En annan skillnad är att Tetra har ytterligare ett par 
avtal avseende kontrolltorn med exempelvis Schenker AB.  
 
När det gäller effekterna av kontrolltornslösningen redovisar Tetra Laval samma positiva effekter 
som Försvarsmakten. Tetra pekar särskilt en ökad kontroll transportflödena, bra 
avvikelserapportering samt förbättrad statistik avseende mätningar av exempelvis ledtider som i sin 
tur ger utrymme för en förbättrad transportkvalitet. 
 
Sammanfattning: 
1. Centraliserat ansvar inom tillverkningsindustrin med fokus på Contact Management omfattande 

bl.a. global kontraktering, logistikprojekt och utvärdering och revision av leverantörer  
2. Tre hierarkiska nivåer med tydligt ansvar och fokus på kvalitet, kostnader och ansvar 
3. Kontrolltornslösningar används i syfte att få en styrning av transportlogistiken och sänka de 

sammanlagda produktionskostnaderna 
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6. Analys 
I kapitlet redovisas analysen av indata ställt i relation till teorin och de slutsatser som baseras på 

uppsatsens empiri.  

6.1 Beskrivning av analysen 
Empirin består av tre huvudsakliga delar. Den första delen består av den organisatoriska strukturen 
inklusive kostnader, den andra delen av Transport Management medan den tredje delen fokuserar 
på transport- och tillverkningsindustrin.  

6.2 Organisatorisk struktur 
Funktionell organisering vs processorientering 

Analysen bekräftar Bravos uppfattning att Försvarsmakten är funktionellt organiserad. Förutom en 
planering årsvis/funktion så sker det en omfattande koordinering via stabschefer kompletterat med 
formella regler19 och ett antal vertikala stödfunktioner som olika staber. 
Den funktionella organiseringen påverkar även processutvecklingen som sker enligt en funktionell 
modell där transport, inköp, materiel- och förnödenhetsförsörjning, försäljning- och uthyrning 
utformar sina egna processer. Någon samlad operativ ledning av hela materialflödet går inte att 
finna och heller inte att det går att identifiera någon logistik- och/eller försörjningsstrategi, behovet 
har dock internt diskuterats mellan processledarna. 
Eftersom många olika beslut fattas av många olika personer vilket påverkar försörjningskedjan 
krävs att Försvarsmakten planerar logistiken på ett strukturerat sätt.  
Planeringen skall ge förutsättningar så att rätt beslut tas ur ett helhetsperspektiv. En slutsats är 
därför att först skall logistikprocesserna samordnas i syfte att först effektivisera försörjningskedjan. 
Först i nästa steg bör Försvarsmakten gå vidare och organisera transportlogistiken. 
 

Design 

Ytterligare ett resultat är att Försvarsmakten är en maskinbyråkrati med standardiserade processer 
för kontroll och koordinering och en professionell byråkrati i och med att det finns ett antal 
specialister/experter med nödvändiga kunskaper och i många fall unik kompetens. Exempel på detta 
är transportlogistiken som på strategisk och taktisk nivå princip står och faller med ett fåtal 
individer med erfarenhet från militär och civil verksamhet. Systemet bygger till stora delar också på 
enskilda individers kompetens varför det inte finns någon redundans inom organisationen. Det kan 
också uttryckas som om arbetsfördelningen nästan är extrem vilket ytterligare förstärker bilden av 
funktionell organisering.  
 

Förmågeskapande och förmågeutnyttjande 

En slutsats är att Försvarsmakten har skapat en organisatorisk struktur baserat på indelningen i 
förmågeskapande produktion och förmågeutnyttjande insatser. Detta har i sin tur bidragit till 
fragmentiseringen och bristen på helhetssyn inom transportlogistikens samtliga hierarkiska nivåer. 
Ett exempel är att den enhet, FörsL, som tar fram transportavtal inte har något inflytande över 
transporterna till olika insatser, alltså tvärtemot hur både StoraEnso och Tetra Laval arbetar. Ett 
annat exempel är tung-och specialtransporter där den operativa planeringen sker på fem 
organisatoriska enheter beroende på om det är produktion, insatser eller övningar.  
 

Planeringsnivåer 

En analys av de olika enheter där det sker någon form av transportplanering bekräftar 
transportindustrins bild av fragmentisering och bristande helhetssyn. Den horisontella planeringen 

                                                 
19 T.ex. Försvarsmaktens arbetsordning, PROD arbetsordning och INSS arbetsordning 
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(d.v.s. strategisk, taktisk och operativ transportplanering) sker samtidigt på ett antal platser. Att få 
ihop detta till en helhet omfattande hela transportkedjan torde kräva en omfattande koordinering. 
Till detta skall läggas den vertikala planeringen som sker inom och mellan andra processer som 
exempelvis Upphandling/Inköp och Försäljning. Kombinationen mellan en organisatorisk struktur 
baserat på huvudprocess, ett decentraliserat system avseende planeringsnivåer och en funktionell 
organisering är sannolikt också anledningen till att det finns dubbel planering (t.ex. tung- och 
specialtransporter, hyrbilar och bussar) och att det uppstått kvalitetsbristkostnader som i fallet med 
Operation Atalanta. Ytterligare en effekt är det bevisligen skapats ett antal genvägar där vissa 
organisatoriska enheter som egentligen bara arbetar med operativ transportplanering även får ansvar 
för taktisk transportplanering. Inom Försvarsmakten finns det en befogad rädsla för att skapa 
ytterligare nivåer där den taktiska nivån ses som onödig. Egentligen är det precis tvärtom, det 
saknas en taktisk nivå. Den strategiska nivån ägnar sig åt operativ planering och tvärtom. En 
förändring av strukturen kommer dock sannolikt att kräva ett hårt arbete i och med att nuvarande 
metoder är så väl etablerade.  
 

Centralisering 

Om ansvaret för transportlogistiken skall centraliseras är en av nyckelfrågorna i uppsatsen. 
Det är inte helt rättvisande att göra en direkt jämförelse mellan olika organisationer då 
Försvarsmaktens verksamhet bl.a. är betydligt mer komplex sett ur ett logistiskt perspektiv. Stora 
och Tetras organisation är å andra sidan betydligt mer komplex med produktionsenheter och 
försäljningskontor fördelade över i princip hela världen. 
Enligt Stig Wiklund, Stora Enso Logistics, är ett centraliserat ansvar för transportlogistiken är en 
förutsättning för både kostnadseffektivitet och kvalitet. Den tidigare organisationen med i princip en 
skeppningsavdelning/produktionsenhet ansågs skapa suboptimeringar och otydliga 
ansvarsförhållanden. Liknande förhållanden råder inom transportindustrin där centralisering är en 
förutsättning för kostnadskontroll. 
Som komplement för större projekt som exempelvis den inledande fasen av en insats skulle en 
projektorienterad organisation som i fallet med HMS Gotland i så fall vara ett alternativ. Om 
dessutom de nuvarande ansvarsförhållandena mellan olika nivåer fastställs bör dagens problem helt 
eller delvis undanröjas. 

6.3 Kostnader 
UIV vs Operation Atalanta 

En slutsats av jämförelsen mellan UIV och Operation Atalanta är att det sannolikt är 
kostnadsdrivande att använda linjevägen för enskilda större projekt. Åtgärder som t.ex. kräver 
snabb handläggning riskerar att fastna hos mellanchefer vilket i sin tur kan medföra tidsfördröjning 
och i slutändan högre kostnader. 
Decentralisering 

Samtidigt som det saknas redundans när det gäller enskilda kompetenser finns det, vilket är en 
effekt av tidigare organisationsstrukturer med bl.a. tre underhållsregementen, en stor egen 
fordonsflotta och en funktionell åtskillnad mellan transporter och resor, ett antal dubbla funktioner.  
Särskilt tydligt är detta på operativ och taktisk nivå där ett exempel är skillnaden mellan 
verksamhetsrelaterade och reserelaterade persontransporter där olika organisatoriska enheter arbetar 
med både hyrbilar, taxi och bussar. Ett andra exempel är tung- och specialtransporter som hanteras 
av Försvarsmaktens Specialtransporter (Boden, Arboga och Jönköping), TrängR (samordning av 
interna resurser) och JSS.  
Om ansvaret för transportlogistiken är decentraliserat och fördelat på flera organisatoriska enheter 
är effekten med största sannolikhet både suboptimerade transportlösningar, ej kvalitetssäkrade 
avropsunderlag och onödigt höga personal- och lokalkostnader. 
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6.4 Transport Management 
Operativ ledning 
Planering av lastbärare  

Då den operativa planeringen är diversifierad innebär det att flera enheter gör samma typ av arbete; 
exempel är FM Specialtransporter, JSS, ReseA och TrängR. 
Planeringen av lastbärare vilket är nyckeln till tidsbaserade logistikuplägg och konsolideringar av 
transporter, är inte centraliserad och det är knappast troligt att detta är helt möjligt att genomföra. 
En ökad integrering på operativ nivå mellan olika enheter och en tydlig styrning på taktisk nivå är 
dock möjlig och det är snarast en fråga om organisatoriskt motstånd och motsvarande. Att en 
centralisering direkt påverkar transporteffektiviteten framgår av kontrolltornslösningen för 
merparten av Försvarsmaktens samlastningstransporter där miljoner kr/år sparats via tydlig 
styrning, minskad administration och konsolideringar.  
 

Kontinuerliga mätningar och utvärderingar 

Inom ett antal organisationsenheter sker det både mätningar och utvärderingar inom respektive 
område. Det saknas dock en helhet samtidigt som finns det stora brister när det kvaliteten på 
statistiken 
En effektiv ledning av transportlogistiken kräver utvecklade metoder för mätning och utvärdering 
varför det måste vara hörnstenarna i organiseringen av transportlogistiken.   
 

Urval  

Försvarsmakten har definierat en tydlig form av transportstrategi20 där strävan har varit avtal med 
ett fåtal leverantörer. Exempel är avtalet med Green Cargo (järnväg), Sonat (samlastning) och DSV 
(tung- och specialtransporter) där det uttalade syftet varit att effektivisera och samtidigt få en så hög 
kvalitet som möjligt. Detsamma kan till stora delar sägas om utvärderingarna av 
transportleverantörer där det främst skett en sammanvägd analys av transportkostnader och 
leverantörens tillförlitlighet.  
 

Integration 

Enligt teorin är integration av lastbärare i logistiksystemet likvärdigt med att introducera nya 
produkter eller tjänster.  Dessa två typer av integration är kritiska för varuägarnas funktionella och 
strategiska prestation oberoende om det avser marknaden eller militära insatser. Även om viljan till 
förändring funnits så har det varit svårt att introducera alternativa transportlösningar. Detta kan 
sannolikt förklaras med ett splittrat ansvar, d.v.s. att de som har kunskapen har inte makten, och en 
kortsiktig logistikplanering. I ett flertal tillfällen har transportlogistikerna stått inför fullbordat 
faktum och blivit tvungna att använda det dyraste transportsättet, fraktcharter.  
Ovanstående gäller dock inte bara insatser utan även den fredsmässiga transportproduktionen där 
lastbilen med vissa undantag är allenarådande. Organisationen bör därför vara så utformad att 
värdering av alternativa transportvägar och transportsätt är en standardmetod.  
Ytterligare en faktor är att bristen på transportlogistiker med bred erfarenhet och djupa kunskaper 
från alla transportsätt är en bristvara. Exempel på detta är det bara finns ett par individer inom 
Försvarsmakten som har kompetens att hantera blandade heltåg med både personal och materiel.  
 
Förhandlingar 
Förhandlingar, avrop och beställningar styrs av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Här är 
ansvaret förhållandevis tydligt i och med FörsL är transporttekniskt ansvariga och UpphE 
kommersiellt ansvariga. Men i och med att det saknas en tydlig taktisk nivå har enheter med 

                                                 
20 Transportavtal 2007 
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operativt ansvar i stället agerat på denna nivå. Ytterligare ett problemområde är transportjuridiken 
där ett exempel är sjötransporterna i samband med insatsen i Tchad.  Befraktningskontrakt är att 
anse som ett avtal och den enda enhet som har rätt att skriva under kommersiella avtal är UpphE21. 
Vad som skedde är att en enhet utan vare sig behörighet (vad man kan göra med bindande verkan) 
och befogenhet (vad man får göra) hanterade och skrev under befraktningskontrakten och bl.a. 
accepterade panträtt i Försvarsmaktens egendom. Avtalslagen skiljer mellan behörighet (vad man 
kan göra med bindande verkan) och befogenhet (vad man får göra). Det kan konstateras att enheten 
överträdde sina befogenheter genom att teckna befraktningskontraktet samt att Försvarsmakten 
därmed blivit bunden av de kontraktuella villkoren. Skulle det i sammanhanget bli en tvist om t.ex. 
fraktbetalningen skulle transportören ha kunnat hävda panträtt och i förlängningen sälja godset. Till 
enhetens försvar kan sägas att uppgiften faktiskt skall lösas och finns det ingen enhet/organisation 
som har den nödvändiga kompetensen att hantera kontrakten så måste någon göra detta. En funktion 
motsvarande tillverkningsindustrins transportorganisationer och med rätt kompetens hade sannolikt 
löst uppgiften på ett mer tillfredsställande sätt. 
 
Uppföljning 
Uppföljningen av transportlogistiken sker på olika sätt både vad gäller insatser och fredsproduktion 
även om det inte sker centralt. Försvarsmaktens kontrolltornslösning med Sonat och det täta 
samarbetet med FörsL har inneburit avsevärda besparingar och effektiviseringar. Exempel på 
förbättringar är uppföljningen av leveransprecisionen och den ekonomiska kontrollen.   

6.5 Tillverknings- och transportindustrin 
Tetra Laval och StoraEnso är två av Sveriges största industrikoncerner med globala transportflöden 
från produktionsenheter på i princip alla kontinenter. Analysen visar att båda företagens valt i 
princip ett identiskt sätt att organisera transportlogistiken. Detta kan i sin tur förklaras med att 
företagsledningens krav på kostnadseffektivitet kräver en tydlig styrning av transportlogistiken. 
Gemensamt för bolagen är: 

1. Tre nivåer, strategisk (koncernledning), taktisk (Tetra Laval Transport & Travel och Stora Enso 
Logistics) och operativ (respektive produktionsenhet) 

2. Globalt ansvar för kontraktsprocessen 
3. Tydligt ansvar för utformning, inköp och införande av transportlösningar  
4. Optimering av transportflöden och volymer 
5. Kontinuerlig och systematisk ledning, utvärdering och utveckling av kontrakterade 

transportleverantörer 
6. Rätt kompetens; dvs. erfarenhet av transportlogistik från tillverknings- och transportindustrin 

och/eller högre utbildning i logistik 
 Ytterligare en gemensam faktor är att företagen valt olika former av kontrolltornslösningar för att 
styra den operativa delen av transportlogistiken. I Storas fall via kontrolltornen i Gent och Lübeck 
medan Tetra valt att kontraktera ett antal externa kontrolltorn vilka exempelvis drivs i GW och 
Schenkers regi. 
 
En jämförande analys av den konventionella transportindustrin visar att mycket låga 
vinstmarginaler tvingat fram omfattande effektiviseringar som i sin tur lett till en centraliserad 

styrning av exempelvis den internationella transportproduktionen. Centralstyrningen består i att 
ansvaret för dirigeringen22 ligger på en enda enhet eller att godsflödet via ett "hub and 
spokesystem" är kanaliserat till en enda terminal i Sverige. 

                                                 
21 Skall framgå av Handbok Ekonomi 
22 Exempelvis lastning, lossning och positionering samt kontakter med myndigheter, åkare, och rederier 
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Som exempel kan nämnas Schenkers transporter inom Norden och till Baltikum, Ryssland, Ukraina 
och Vitryssland vilka leds av en (1) produktionsenhet med en centraldirigering av lastbärare och ett 
godsflöde som helt och hållet hanteras på Schenkers terminal i Stockholm. Värt att nämna är att 
enbart centraldirigeringen av transporterna till/från Finland omfattar cirka 14 000 
fordonsrörelser/år. 
Detta är dock inte något unikt för Schenker som bolag och omfattar i vid bemärkelse även andra 
transporttjänster och transportsätt. 
 
Sammanfattning 
 

 
1. Samordna först logistikprocesserna för att effektivisera försörjningskedjan och därefter 

transportlogistiken. 
2. Försvarsmaktens organisatoriska design är en maskinbyråkrati med standardiserade processer 

för kontroll och koordinering och en professionell byråkrati med specialister 
3. Indelningen i förmågeskapande produktion och förmågeutnyttjande insatser har skapat en 

organisatorisk struktur 
4. Fragmentisering och bristande helhetssyn 
5. Kostnadsdrivande att använda linjevägen för enskilda större projekt 
6. Fokusera på Transport Management 
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7. Slutsatser 
I kapitlet beskrivs ett antal organisatoriska förutsättningar och förslag till hur transportlogistiken 

skulle kunna organiseras inom Försvarsmakten 

7.1 Inledning 
Slutsatserna och förslagen i uppsatsen bygger på: 
1. Försvarsmaktens logistikkoncept 

a) Helhetssyn 
b) Behovsstyrt stöd 
c) Resurseffektivitet 
d) Anpassad tillgänglighet 
e) Interoperabilitet 

2. Flödesbaserad logistik 
• D.v.s. en strävan efter att optimera flödet av produkter, tjänster och information i syfte att 

öka resurseffektiviteten. 

7.2 Förutsättningar 
En slutsats är att en långsiktig organisering av transportlogistiken bygger på ett antal 
förutsättningar: 
1. En tydlig styrning ovanifrån i form av en logistikstrategi. Exempel på strategi är en 

processtrategi (kostnadseffektivt materielflöde) genom koordinerad ledning av 
logistikprocesserna. Effektiviseringsstrategi är ett annat exempel som innebär en utveckling av 
interna och externa leveransprocesser vilka är överlägsna konkurrenternas eller som i 
Försvarsmaktens fall att försörjningen till insatser, SeC/SeP, markverkstäder (motsv.) är 
säkerställd. Detta kallas också för principen om överlägsna leveransprocesser.   

2. Att HKV utvecklar förmågan att planera verksamheten. Exempel på detta är en gemensam 
planeringsprocess och koordinering mellan olika processer som Materiel- och 
förnödenhetsförsörjning, Transport och Upphandling och Inköp. 

3. Att de verksamhetstjänster som omfattas av transportprocessen också innebär att 
transportorganisationen har ett tydligt ansvar för dessa. Idag är detta förhållandevis otydligt när 
det gäller persontransporter. 

4. Att det finns ett helhetsansvar för transportlogistiken omfattande inkommande och utgående 
transportflöden samt flöden avseende både förbandsproduktion och insatser. 

7.3 Organisation 

7.3.1 Inledning 

I Militärstrategisk doktrin förekommer begreppet grundläggande förmåga  

 
Figur 16: Grundläggande förmåga (Försvarsmakten, Grundsyn logistik, 2007) 
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Logistik har en avgörande inverkan på den grundläggande förmågan uthållighet medan transporter 

är en betydelsefull del av logistiken i syfte att skapa den grundläggande förmågan rörlighet även 
om förmågan inte enbart skapas genom transporter. 
Transportlogistiken bör därför ses i ett strategiskt sammanhang (strategisk transportlogistik) och 
ytterst handlar det om använda logistisk kompetens och logistiksystem för att skapa 
konkurrensfördelar. Konkurrensfördelar handlar i Försvarsmaktens fall om att få största nytta/insatt 
enhet eller att göra något bättre än någon annan för att slippa utkontraktering.  

7.3.2 Frågeställningar 

I sammanhanget finns det ett antal frågeställningar som bör besvaras: 
Ansvar strategisk nivå 

1. Vem ansvarar för den strategiska nivån? 
2. Vem definierar de olika transportbehoven? 
3. Vem fattar de strategiska besluten? 
Ansvar taktisk nivå 

1. Vem ansvar för den taktiska nivån? 
2. Vem ansvarar för service och totalkostnad? 
3. Vem ansvarar för kapacitet och kvalitet? 
4. Vem följer upp och skapar ständig förbättring? 
Ansvar operativ nivå 
1. Vem genomför? 
2. Vem ansvarar för vad i transportkedjan? 
Andra frågeställningar avseende nivå 

1. Skall transportlogistiken vara integrerad i en enda enhet på HKV eller skall den även 
fortsättningsvis fördelad på dels strategisk och taktisk nivå inom INSS och dels PROD. Som 
komplement skulle de vid större projekt kunna arbeta i någon form av adhockkrati, t.ex. task 
force, och förstärkas med personal ur andra enheter.  

2. Hur många nivåer skall det finnas? 
 
När det gäller hierarkier är slutsatsen att den operativa nivån ibland verkar på den taktiska nivån 
eftersom denna till viss del saknats samtidigt som den strategiska nivån, särskilt vid insatser och 
övningar, verkar på den taktiska och/eller strategiska.  
Frågan är om det skall finnas en särskild och sammanhållen taktisk nivå eller om det räcker med en 
sammanhållen strategisk nivå som också omfattar den taktiska?  Med tanke på Försvarsmaktens 
särskilda uppgift, väpnad strid, skulle det kunna vara en stor fördel med så få hierarkiska nivåer och 
korta beslutsvägar som möjligt. Problemet är dock snarast det motsatta; att transportlogistiken 
uppfattas som fragmenterad beror snarast på avsaknad av en samlad taktisk nivå. 
Hur transportlogistiken skall organiseras på HKV är dock en av de största utmaningarna i och med 
att både perspektivet militär ledning och det mer civila perspektivet skall hanteras.   
Det kan finnas stora fördelar med att bibehålla en sammanhållen logistikledning på respektive nivå i 
enlighet med vad ATS anser. Ur ett transportlogistiskt perspektiv är det dock viktigt att det finns ett 
helhetsperspektiv och minska fragmentiseringen; en sammanhållen transportlogistik kombinerat 
med temporära strukturer vid större projekt, exempelvis en deployering vid en insats, är sannolikt 
att föredra.  
En slutsats är därför att transportlogistiken på INSS (taktiska staber och J4) konsolideras i en enhet. 
Huruvida transportlogistiken på PROD och INSS också skall integreras är emellertid en svår fråga; 
så länge HKV är uppdelat i två delar finns det sannolikt inget optimalt svar. Även om det sannolikt 
finns stora fördelar med att det strategiska ansvaret finns på PROD i och med närheten till övriga 
logistikprocesser så bör den strategiska vara integrerad men möjligtvis vara lokaliserad på två 
platser. 
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När det gäller en integrering av olika delar av den operativa nivån bör, åtminstone på lång sikt, ett 
antal enheter konsolideras i syfte att både reducera kostnader och få ett bättre utnyttjande av 
kompetenser. Här finns det en skillnad mellan vad transportplanerare och andra företrädare anser 
jämfört med mellanchefer där det finns ett relativt starkt motstånd mot en integrering. 

7.3.3 Ledningsstruktur 

Slutsatsen är att organiseringen av transportlogistiken skall bygga på centralisering och en förmåga 
att samtidigt kunna hantera både förmågeutnyttjande insatser och förmågeskapande produktion.  
Förslaget bygger på en struktur i tre nivåer enligt följande: 

 

 
 Figur 17: Planeringsnivåer transportlogistik 
Strategisk nivå (inriktning av förmågeskapande och förmågeutnyttjande) 

Enhet 

• Utgörs av nuvarande INSS J4 NMCC och PROD LOG Komm 
Ansvarar för: 

1. Den förmågeskapande transportlogistiken (t.ex. att ansvara för utvecklingen av Försvarsmaktens 
transportverksamhet)  

2. Den förmågeutnyttjande transportlogistiken (t.ex. att leda strategiska och operativa transporter 
vid insatser och övningar)  

I detta ligger ett ansvar för samtliga tjänster som ingår i transportprocessen; dvs. från resor till tunga 
sjötransporter samt delta och utveckla Sveriges internationella samarbete 
Ansvarets omfattning: 

Ansvaret på den strategiska nivån kan också beskrivas enligt följande: 
1. Managementansvar 

• Kontroll och uppföljning av kostnader och kvalitet 
2. Myndighetsansvar och därmed kontrollansvar beroende på att Försvarsmakten äger materielen 

• Krigsmateriel  
Produkter med dubbel användning, krigsmateriel, tillstånd, utbildning, lagar och nationella och 
internationella regelverk 
• Farligt gods 
Lagar och tillsynsansvar för brandfarliga ämnen explosiver 

• Tull 
• Strategiskt ansvar för kontroll av direkta ombud som FMV och transportindustrin samt ett 

kontrollansvar över Försvarsmaktens logistiksystem (varuflöden, säkerhet, terminaler osv) i 
samband med certifiering enligt AEO23 

  

                                                 
23 Authorised Economic Operator 
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Funktionen skall dessutom: 

1. Definiera de långsiktiga målen och utföra löpande målstyrning och uppföljning. Detta sker 
genom att tillämpa mätbara mål och värdera effektiviteten, t ex genom bruk av nyckeltal. 
Tydliga krav på nya kostnadsbesparingar är avgörande för att utveckla en högpresterande 
anskaffningsverksamhet, som år efter år har förmåga att utveckla metoder och rutiner för att 
realisera nya besparingar. 

2. Funktionen utövar direkt målstyrning av transportlogistiken (t ex JSS, TpK, F7 eller annan) 
utifrån de effektiviserings- och besparingsmål som beslutats av HKV. 

3. Ansvara för den delen av försörjningskedjan som omfattar den övergripande transportlogistiken. 
4. Delta och utveckla Sveriges internationella samarbete 
Den strategiska nivån skall påverka och styra FMV och industrin samt andra leverantörer av 
logistik- och transporttjänster. Syftet är att styra och följa upp transportlogistiken avseende 
efterlevnad och realisering av säkrade besparingar 
 
Taktisk nivå (kravställning) 

Enhet 

• Består av olika enheter inom främst FMLOG som arbetar på någon form av taktisk nivå men 
skall också ses som en delvis ny nivå 

Ansvar 

1. Transport Management (ledning av transporter, förhandlingar, kontroll, uppföljning och 
integration av transportlogistiken) samt kontraktering. Detta innebär att den taktiska nivån utgör 
en motpart till FMV och industrin när det gäller transportavtal, tull och tillstånd, praktiska 
transportlösningar, uppföljning av mål osv. 

2. Travel Management inklusive transporttekniskt ansvar för person- och personaltransporter ingå. 
Med detta avses bl.a. leverantörsutveckling, styrning och kontroll av reserelaterade kostnader 
och resebeteende. I detta ligger också att utveckla reseverksamheten utifrån Försvarsmaktens 
behov och marknadens förutsättningar 

3. Tull och tillstånd; beroende bl.a. på ägandet av materielen, olika regelverk och AEO-certifiering 
Ansvaret omfattar också:   

1. För att de kvalitativa och kvantitativa mål som HKV definierat genomförs och nås. 
2. Samtliga tjänster som ingår i transportprocessen, dvs. från resor till tunga sjötransporter samt 

utse biträdande processledare och/eller delprocessledare för transportprocessen. 
För Transport Management och kontraktsprocessen; se bilaga 3 

 
Den strategiska och taktiska skall slutligen tillsammans: 

1. Utforma transportlösningar som en del av Supply Chain Management 
2. Identifiera kostnadsdrivarna i aktuella transporttjänster 
3. Använda rätt dimensionering av kapacitet per flöde och tjänst 
4. Fokusera på totalkostnad och värdet mot slutkund, snarare än prislappen på en transporttjänst 
5. Kontrollera försörjningskedjan och skapa former för samarbete och ständig utveckling 

tillsammans med transportörerna – Performance management   
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Operativ nivå (transportproduktion) 

Enhet 

• I linje med den civila utvecklingen bör den operativa logistiken integreras i en gemensam 
organisationsenhet (benämns Försvarsmaktens Kontrolltorn - FKT) och bör utgöras av 
JSS/Movcon, FM Specialtransporter, Kronflyg, Försvarsmaktens samordnare av förbandens 
tungtransportresurser. FKT genomför den dagliga driften av de identifierade 
verksamhetstjänsterna 

Ansvar 
1. Den operativa nivån skall ha ett integrerat samarbete med F 7:s transportflyg samt ha en 

förmåga att hantera person- och personaltransporter i samband med insatser. Den funktion som 
JSS idag representerar bör dock behållas i syfte att få ett samlat vidmakthållande till 
Försvarsmaktens övningar och insatser 

2. Motsvarande funktion som Sonats kontrolltorn idag har bör därmed också implementeras i 
Försvarsmakten vilket innebär att det på operativ nivå kommer att finnas ett kompetenscentrum 
för hantering av alla godstyper, regelverk, aktörer och tjänster. D.v.s. att 
transportplanerarna/speditörerna i Försvarsmakten med operativt ansvar för alla typer av 
transporter inklusive exportdeklarationer kommer att vara samgrupperade och utgöra ett 
dedikerat team med en central kontaktpunkt. 

3. Exempel på arbetsuppgifter och som till stora delar motsvaras av Sonats kontrolltorn är 
följande: 
• Införande av transportlösning 
• Bokning av transporter och transportdokumentation    
• Bevakning och problemlösning inklusive intern kundsupport/helpdesk 
• Hantering av reklamationer   
• Godsspårning och avvikelserapportering 
• Förebyggande avseende godsskador och förluster 
• Kontroll av transportörsfakturor 
• Rapportering och analysunderlag gällande bl.a. genomförda transporter 

 
Figur 18: Förslag på operativ nivå 
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Transportindustrin och andra externa organisationers uppfattning är att Försvarsmakten är otydlig 
när det gäller kommunikation. Innebörden är att förhållandevis många aktörer som från olika nivåer 
kontaktar dem och i princip diskuterar samma ärenden. I samband med organiseringen av 
transportlogistiken gäller det också att skapa en struktur som är tydlig när det gäller kontaktvägar, 
d.v.s. att rätt nivåer diskuterar rätt saker. Metodmässigt bör det därför se ut enligt nedan: 
 

 
Figur 18: Kontaktvägar 

 
Sammanfattning: 
1. En tydlig logistikstrategi bör definieras 
2. Att HKV utvecklar en förmåga att planera hela logistikkedjan; från inkommande transporter via 

transporter mellan olika enheter inom Försvarsmakten till utgående transporter i samband med 
t.ex. försäljning 

3. Processledning av transportprocessen innebär också ett tydligt ansvar för samtliga ingående 
tjänster 

4. Transportlogistiken på INSS integreras i en enhet  
5. Bättre styrning av transportlogistiken genom tre tydliga nivåer; strategisk, taktisk och operativ 
6. Den operativa nivån integreras så långt det är möjligt i en gemensam enhet; Försvarsmaktens 
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8. Förslag till fortsatt forskning 
 
Logistiken inom Försvarsmakten drivs i dag via två parallella spår. Dels via PROD 
(förmågeskapande) och dels via INSS (förmågeutnyttjande).  Till stora delar beror denna 
uppdelning i den komplexa miljö Försvarsmakten verkar i och syftar till att både hantera logistiken i 
samband med väpnad strid och den mer civila logistiken i samband med anskaffning av t.ex. 
materielsystem. Frågan är därför om det är möjligt att bilda en gemensam logistikorganisation och 
hur det i så fall påverkar transportlogistiken. 
 
En andra frågeställning berör utkontraktering. Regeringen har i Regeringsbeslut 5 (2011-11-17) 
beslutat att Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) skall redovisa hur en besparing om 
sammanlagt 430 miljoner kronor skall kunna uppnås från och med 2014. 
En förutsättning, enligt Regeringen, är ”att den insatsnära service-, förråds- och 
verkstadsverksamheten skall kvarstanna inom Försvarsmakten men att Försvarets materielverk skall 
pröva möjligheten att förlägga den icke-insatsnära logistiken i annan regi, s.k. utkontraktering.  
 
Denna prövning ska genomföras tillsammans med extern expertis”. 
I Sverige har strävan hos offentliga aktörer att utkontraktera tjänster som ligger utanför 
kärnverksamheten skett under paraplybegreppet OPS (offentlig-privat samverkan). När det gäller 
den svenska militära logistiken så är utkontraktering förhållandevis vanligt förekommande och det 
finns det ett stort antal exempel där logistiken i insatsområden och förbandsproduktion i Sverige 
utkontrakterats.  I Afghanistan levereras både drivmedel, vatten och servicetjänster av globala 
företag som schweiziska Supreme medan flygplansunderhåll, militärrestauranger och drift av 
centrallager i Sverige sköts av bl.a. SAAB och Sodexho. 
 
Detta ger upphov till några väsentliga frågeställningar: 

1. Hur påverkar en kostnadsoptimering inklusive olika utkontrakteringar, d.v.s. krav på resurs- och 
kostnadseffektivitet inom den förmågeskapande produktionen, förmågan att genomföra insatser 
och operationer? Innebär kostnadsbesparingar verkligen att den rent militära kapaciteten ökar? 
 

2. Vad innebär en utkontraktering på försörjningskedjan, dvs. från anskaffning till insats, när det 
gäller kontroll, kvalitet, kostnader och efterlevnaden av olika regelverk som ITAR? 

 
3. Hur omfattande kan en utkontraktering av logistiken vara och finns det någon del av logistiken 

som inte kan utkontrakteras? Eller är det så att den absolut övervägande delen skall ske inom 
Försvarsmakten.   

 

Till detta kan några kompletterande frågeställningar läggas som bl.a.: 

1. Vilka styrningar ger kunden (dvs. Försvarsmakten) leverantören och hur är avtalen utformade? 
Felaktiga och/eller otydliga avtal innebär ofta ett antal relativt dyrbara tilläggsbeställningar. 
 

2. Har kunden och dess ledning samt leverantören full förståelse (inklusive kompetens) för den 
militära försörjningskedjan som ofta börjar med anskaffning och slutar någonstans i ett 
insatsområde? 

 
3. Hur sker planering, ledning och uppföljning och vem ansvarar för vad?  
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4. Hur skall ansvaret vara utformat? 
• Vem ansvarar för den strategiska, taktiska och operativa nivån? 
• Vem definierar de olika logistikbehoven? 
• Vem fattar de strategiska besluten? 
• Vem ansvarar för service och totalkostnad? 
• Vem ansvarar för kapacitet och kvalitet? 
• Vem följer upp och skapar ständig förbättring? 
• Vem genomför? 
• Vem ansvarar för vad i logistikkedjan? 
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Ordlista och förkortningar 
 
1. Ubflj 
• 1. Ubåtsflottiljen 
AEO 
• Authorised Economic Operator. Kvalitetssäkring av ett företags transport- och logistikflöden 

enligt Tullverkets rutiner. 
AN-124 Condor 
• Världens näst största fraktflygplan men en lastyta på 36 meter. Lastar t.ex. 12 20´-containers. 
ATS 
• Arméns taktiska stab och en del av HKV:s insatsstab. Benämndes tidigare Armetaktiska 

kommandot (ATK). 
B 747 F 
• Fraktversionen av B 747 eller ”jumbojet”. 
BPR 
• Business Process Reenginering; en särskild metod i samband med förändringsarbete. 
C INS 
• Försvarsmaktens insatschef. 
EU NAVFOR OP ATALANTA 
• Operation ATALANTA; EU:s insats/operation i Adenviken. 
F7 
• Västgöta flygflottilj med gruppering i Såtenäs. 
FKT 
• Försvarsmaktens kontrolltorn. En i uppsatsen föreslagen organisation. 
FM 
• Försvarsmakten 
FM HRC 
• Försvarsmaktens HR-centrum; skall ge stöd i HR-frågor. 
FMLOG   
• Försvarsmaktens logistik; intern leverantör av logistiskt stöd. 
FMSeK 
• Försvarsmaktens Servicekontor med lokalisering i Karlskrona. Arbetar bl.a. med 

persontransporter. 
FM Specialtransporter  
• Försvarsmaktens Specialtransporter. Utför och planerar skyddade transporter samt tung- och 

specialtransporter.  Lokaliserade i Boden, Arboga och Tenhult. 
FMV 
• Försvarets Materielverk och en av ”systermyndigheterna” till Försvarsmakten. 
FMV Transport 
• FMV:s transportorganisation med placering i Arboga. 
FörsL 
• Försörjningsledningen inom FMLOG. Lokaliserad i Boden och arbetar med distribution, 

materielredovisning, transporter m.m. 
HKV 
• Försvarsmaktens högkvarter eller koncernledning. 
INSS 
• Insatsstaben. Utgör tillsammans med PROD och ledningsstaben HKV. 
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ITAR 
• International Traffic in Arms Regulations. Amerikanskt regelverk som bl.a. reglerar export och 

import av varor relaterade till militärt bruk. 
J4 
• INSS logistiksektion. Enligt NATO:s nomenklatur finns det 9 st. J:n varav nr. 4 är logistik. 
JSS 
• Joint Service Support; utgör Försvarsmaktens hub gentemot de internationellt insatta förbanden. 

Ingår organisatoriskt i FMLOG och är lokaliserat i Uppsala. 
MCCE 
• Movement Coordination Centre Europe; multinationellt transportcenter syftande till att finna 

kostnadseffektiva transportlösningar. Lokaliserat i Eindhoven, Holland. 
MTK 
• Marintaktiska kommandot och en del av HKV:s insatsstab. Benämnes numera till Marinens 

taktiska stab. 
NBG 
• Nordic Battle Group; nordisk stridsgrupp. 
NMCC 
• National Movement Coordination Centre. INSS J4:s transportsektion. 
OPS 
• Offentlig-privat samverkan. 
PCL 
• Processledare för en av stödprocesserna. 
PCÄ 
• Den som har det yttersta ansvaret för ett processområde; t.ex. Försvarsmaktens 

logistikprocesser. 
PRIO 
• Ett nytt verksamhetsledningssystem baserat på SAP. 
PROD 
• Försvarsmaktens produktionsledning inom HKV. 
PROD LOG 
• Produktionsledningens logistikavdelning där bl.a. PROD LOG Komm ingår. 
ReseA 
• Reseavdelningen; del av FMSeK. 
RMA 
• Revolution in Military Affairs; ett antal operativa koncept/målsättningar för US Army. 
SAC 
• Strategic Air Capability; multinationellt samarbete avseende strategiskt flyg. Lokaliserat på 

Papa Airbase i Ungern. 
SALIS 
• Strategic Airlift Interim Solutions; multinationellt samarbete avseende strategiskt flyg. 
SAP 
• Försvarsmaktens nya IT-system; benämns även PRIO inom Försvarsmakten. 
SeC/SeP 
• Servicecentra och Servicepunkter. 
SFL 
• Specialförbandsledningen; styr bl.a. Särskilda operationsgruppen. 
TpK 
• Försvarsmaktens Transportkontor vilket är en del av FMLOG:s stab. 
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TrängR 
• Trängregementet med lokalisering i Skövde. 
TrängR Uhbat 
• Trängreglemente Underhållsbataljon, ett tidigare styrande dokument inom Trängtrupperna. 
UIV 
• Ubåt i Västerled. Projektnamnet på uthyrningen av ubåten HMS Gotland till US Navy. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Organisation Försvarsmaktens organisatoriska struktur 
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Bilaga 2 – Kontrolltornslösning Sonat AB 
 
Sonats kontrolltornslösning kan också beskrivas enligt följande: 

1. Design, inköp och införande av transportlösning - översikt 

 
Figur 19: Översikt transportlösning (Sonat AB, 2011) 

2. Design av transportlösning 

 
Figur 20: Design av transportlösning (Sonat AB, 2011) 

3. Inköp av nya transportlösningar 

 
Figur 21: Inköp av nya transportlösningar (Sonat AB, 2011) 
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4. Införande av nya transportlösningar                                                                                                                             

 
Figur 22: Införande av nya transportlösningar (Sonat AB, 2011) 

5. Dimensionering av kapacitet 

 
Figur 23: Dimensionering av kapacitet (Sonat AB, 2011) 

6. Mätning, analys och åtgärdsförslag 

 
Figur 24: Mätning, analys och åtgärdsförslag (Sonat AB, 2011) 
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7. Bevakning och problemlösning 
                                                                                                                                                                           

 
Figur 25: Bevakning och problemlösning (Sonat AB, 2011) 

8. Intern kundsupport/helpdesk 

  
Figur 26: Intern kundsupport (Sonat AB, 2011) 

9. Fakturakontroll och vidarefakturering 
 

 
Figur 27: Fakturakontroll och fakturering (Sonat AB, 2011) 
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Bilaga 3 – Transport Management 
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Planering 
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Transportlogistik 
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Operativ 
Information 
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Analys/ 
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Bilaga 4 - Transportplanering 
 

Nr Enhet Antal 
enheter 

Typ av planering Vad Verksamhetstjänster 

1 PROD LOG 1 Strategisk Långsiktig förmåga Samtliga 

2 NMCC 1 Samtliga nivåer Insatser och övningar Samtliga 

3 ATS/FTS/MTS 1 Taktisk Befintliga insatser Samtliga 

6 FMLOG/JSS 1 Taktisk & operativ Internationella insatser Samtliga exkl. järnväg 

7 FMLOG/FörsL 1 Taktisk Produktion Samtliga inkl. tulltjänster 

8 FMLOG/FM Specialtp 3 Operativ Produktion Skyddade vägtp och nationella tungtp. 

9 FMLOG/SeC/SeP[2] 22 Operativ Produktion Väg och expressdistribution 

10 FMLOG/UpphE 1 Taktisk & operativ Anskaffning/fsg/avtal Samtliga exkl. järnväg 

11 FMLOG/ResmatE 1 Operativ Centrallager Väg och expressdistribution 

12 FMLOG/FMCL 1 Operativ Centrallager Väg och expressdistribution 

13 FMLOG/GL 22 Operativ Centrallager Väg och expressdistribution 

14 FMLOG/FMSeK 1 Strategisk Långsiktig förmåga Hyrbilar, flyg, taxi och buss 

15 FMLOG/FMSeK/BestA 1 Taktisk Produktion Hyrbilar, flyg, taxi och buss 

16 FMLOG/FMSeK/ReseA 1 Operativ Produktion Flyg, taxi och buss  

17 FMLOG/FörsE V/KörC 1 Operativ Produktion Taxi, buss och chefsservice  

18 Trängregementet 1 Operativ Insatser, övningar och produktion Samordning av tungtp, stöd NMCC 

19 MSK Flyg Malmen 1 Operativ Produktion  Flyg 

20 MSK Flyg Såtenäs 1 Operativ Produktion  Flyg 

21 F7 1 Taktisk & operativ Insatser, övningar och produktion Flyg (egna resurser) 
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Nr Enhet Antal 
enheter 

Typ av planering Vad Verksamhetstjänster 

22 Förbandstransportledare 30 Operativ Insatser och övningar Väg och järnväg 

23 FMV  2 Operativ Insatser, övningar och produktion Tulltjänster och ibland transporter 

24 Tp.industrin - Sonat 1 Taktisk & operativ Produktion- extern kontrolltorn Samlastning exklusive sjö 

25 Tpindustrin - övriga 7 Operativ Insatser, övningar och produktion Samlastning sjö samt kompl. lastbärare 
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Bilaga 5 – Den militära logistiken – igår, idag och imorgon 
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Bilaga 6 – Sveriges militära historia 
Försvarsmakten eller Krigsmakten som organisationen tidigare benämndes är i konkurrens med Stora 
Kopparberg Bergslags AB24 en av Sveriges absolut äldsta organisationer. Förändringen av 
organisationens mål och inriktning har, inte minst under de senaste åren, kraftigt förändrats.  
 

edeltid 1060 – 1520 
 

Folkuppbåd 

• Skyldighet att delta i försvaret av hembygden vilket är grunden för den medeltida krigsmakten i 
landet.  

Ledungen 

• Används för krig till sjöss och för plundringsräder längs Östersjöns södra och östra kust utanför 
hembygden.  

• Skeppslag införs vilka under den varma årstiden åtar sig att hålla kungen med ett långskepp eller 
drakskepp inklusive väpnad besättning och proviant     

Borgar och ryttare 

• Skatt skall betalas av de jordägare som inte gör krigstjänst eller representerar kyrkan införs cirka 1200 
i stället för ledungen 

• Skatten används för att bygga borgar och dem med legoknektar samt sätta upp rörliga styrkor med 
pansrade ryttare.  

Artilleri 

• De första kanonerna börjar användas vid slutet av 1300-talet  
• Fältartilleri dyker upp vid mitten av 1400-talet.  

Tillfälliga flottor ersätter ledungsflottan.  
 
500-talet 
 

Armen 

• Gustav Vasa bygger upp en fast nationell armé vilken bemannas genom rusttjänst för kavalleriet, 
utskrivning för infanteriet och värvning för gardesförband och slottsgarnisoner samt värvning av 
tekniska specialister för artilleriet. 

Marinen 

• En ständigt organiserad marin stridskraft organiseras av Gustav Vasa 
 
600-talet 
 

Gustav II Adolf 

• Armén fick en ny taktisk och organisatorisk struktur som delvis finns kvar än i dag För rekrytering till 
infanteriet delas Sverige bl.a. in i sex landsregementsområden.   

• Sverige är ett föregångsland när det gällde artilleriets utveckling under hela stormaktstiden  
Karl XI 

• Indelningsverket skapas  
• Flottan rustas upp och Karlskrona anläggs som huvudstation 
Karl XII 

• Karl XI:s välorganiserade och välövade krigsmakt som byggts upp för att försvara landet räcker under 
Stora nordiska kriget inte till för utsträckta och vidlyftiga krigsföretag. 

 
                                                 
24 Numera StoraEnso 

M 

1

1
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rihetstiden (1718–1772) och den gustavianska tiden (1772–1809)  
 

Armen 

• Infanteriet inför jägarsoldater samt att ett lättare kavalleri med lätta dragoner och husarer bildas  
Marinen 

• En rationell skärgårdsflotta som komplement till örlogsflottan byggs upp efter de ryska härjningarna 
längs den svenska ostkusten.  

• Gustav III:s satsar på örlogsflottan som åter blir en av de ledande i Europa.  
 

rtonhundratio till nittonhundratvå (1810-1902) 
 

Omprövning 

• Sverige omprövar planeringen av försvaret efter förlusten av Finland. Sveriges långa kustlinje, utspritt 
försvar, dåliga kommunikationer och rysk dominans gjorde det svårt att försvara landet.  

Centralförsvar 

• Satsning på en central förrådsfästning (s.k. centralförsvar) för att skydda landet på ett bättre sätt 
koncentrerades försvaret kring 

• Försvaret koncentrerades till Karlsborg som utsågs till centralort för den politiska och militära 
ledningen i krig och en fästning började byggas 182025.  

• Byggandet av en central fästning på börjas i Boden 1901 efter att Norrlands naturrikedomar börjat 
exploaterats i stor skala, Fästningen blir kärnan i det norrbottniska försvaret och användes långt in på 
1900-talet.  

Marinen 

• Flottan börjar upprustas år 1882 efter en tids förfall.  
• Omkring år 1900 byggdes bl.a. tolv pansarbåtar, 1902 skapades vapenslaget kustartilleriet och samma 

år bestämde riksdagen att den första ubåten skulle byggas.  
Värnplikten 

• År 1901 ersätts indelningsverket med allmän värnplikt och en fast anställd stam av officerare. 
 

ittonhundraett till nittonhundratrettiofem (1901-1935) 
 

Flygvapnet 

• Sveriges första militära flygning genomförs i februari 1912 
• Samma år sätts det första flygförbandet upp av arméns flygavdelning på Axevalla 
Första världskriget 

• Antalet befäl för övning av värnpliktiga ökas 
• Sex reservfördelningar skapas men får aldrig samma styrka som de ordinarie 
• Infanteriets övningstid ökas till 365 dagar och flottan fick tre nya pansarskepp.  
Mellankrigstiden 

• Försvarsbeslutet 1925 innebar en kraftig minskning av Försvarsmakten och sammanlagt avvecklas 
fjorton fredsförband.  

• Elasticitetsprincipen lanseras som innebär att Försvarsmakten snabbt skall kunna växa eller krympa, 
allt efter behov.  

• Inga förberedelser för att försvaret skulle kunna växa om hoten mot Sverige ökade genomförs dock 
• Arméns och marinens flyg sammanförs i den nya försvarsgrenen flygvapnet 

ittonhundratrettiosex till nittonhundratrettionio (1936-1939) 
 

                                                 
25 Avvecklades som krigsfästning år 1929 
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A

N
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• 1936 beslutar riksdagen om en viss upprustning efter en ökad internationell oro 
• Flygvapnets fyra flygkårer ombildades till flottiljer och utökades till sju 
• En överbefälhavare skulle leda försvaret i krig och en försvarsstab bildas 

 
ittonhundratrettionio till nittonhundrafemtio (1939-1950) 
 

• Under det pågående vinterkriget 1940 bestäms att hela försvaret skulle förstärkas vilket påskyndas 
efter det tyska anfallet mot Danmark och Norge i april samma år 

• 1941 års försvarsutredning ledde till att övningstiden ökades till minst 12 månader. Därtill kom 
repetitionsövningar.   

• Den kraftiga uppbyggnaden av försvaret fick dock full effekt först efter krigets slut. Att förstärka 
försvaret vid behov, elasticitetsprincipen, tog längre tid än vad man räknat med vid försvarsbeslutet 
1925.  

• 1945 års försvarskommitté föreslår att krigsmakten skall minskas 
• Den stigande spänningen mellan stormaktsblocken förhindrade dock detta. Försvaret, som var relativt 

starkt efter kriget, får uppgiften att utgöra ett trovärdigt stöd för den alliansfria neutralitetspolitiken.  
 

ittonhundrafemtio till nittonhundrasextiotalet (1950 och 1960-talet) 
 

• Ett totalförsvar skapas som skall kunna motstå det totala kriget, dvs. kriget som drabbar hela 
samhället med alla dess invånare.  

• Försvaret är relativt starkt under 1950-talet men 1968 börjar nedskärningarna 
• Antalet arméfördelningar minskas med drygt två tredjedelar, konvojskyddet försvinner och förmågan 

till ubåtsjakt försämrades fram till dess att 1980-talets ubåtskränkningar tvingade fram en 
återuppbyggnad 

• Mellan 1969 och 1980 halveras antalet flygflottiljer.  
 

ittonhundratalet (1990-talet) 
 

• Vid försvarsbeslutet 1992 minskas Försvarsmaktens organisation kraftigt 
• Samtidigt genomförs en stor satsning på att förbättra förbandens kvalitet och ny materiel köps in.  

 
jugohundratalet (2000-talet) 
 

• Genom försvarsbeslutet år 2004 (FB 04) tar Försvarsmakten steget från invasionsförsvaret till ett 
insatsförsvar med huvuduppgiften väpnad strid 

• Exempel på detta är EU:s stridsgruppskoncept som innebär att två snabbinsatsstyrkor i taget står i 
ständig beredskap26 

• Satsning på Utlandsstyrkan som samtidigt skall kunna genomföra två stora missioner och tre mindre 
insatser. 

(Källor: Budgetproposition för 2007 – prop. 2006/07:1, Leijonhufvud Nohrénius, KTH 2006 och www.mil.se) 
 
 
 

                                                 
26 NBG (Nordic Battlegroup) 2008 respektive 2011 
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