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Markverkstädernas roll i Insatsorganisationen 
 
Sammandrag 
   Svenska Försvarsmaktens omstrukturerig har inneburit att underhålls- och 
stödorganisationen har fått ny struktur och förändrade uppgifter med ett tydligt krav på 
fredsrationalitet. 
   Syftet med uppsatsen är att ta fram en tydligare bild av dagens situation för 
Markverkstäderna kopplat till deras roll i och/eller för Insatsorganisationen.  
   Studien är framtidsinriktad, med kvalitativ metod och empiriskt genomförd i form av 
intervjuer och litteraturstudier. Den teoretiska utgångspunkten är den rationalistiska 
organisationsteorin och en egenutvecklad teorimodell.  
   Resultatet visar att dagens resurser i Grundorganisationen inte räcker till för att klara av 
de behov som Insatsorganisationen har eller förväntas att komma med. Samt att inga 
åtgärder är vidtagna för att lösa bristen.  
 
Nyckelord: Fredsrationalitet, Markverkstad, Intäktsfinansiering, Insatsorganisation,
                   FMLOG. 
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ABSTRACT 
 Restructuring of the Swedish Armed Forces has involved changes in the 
structure and tasks for the logistics and support organization, stating a clear 
purpose; rationalisation in peacetime. The purpose of the essay is to provide a 
clearer picture of the situation today for the workshops, connected to their role 
in/or for the combat units. The investigation also has a future perspective, 
using a qualitative method, and empirical work done through interviews and 
studies of literature. The theoretical starting point is the rationalistic 
organisation theory and my own developed theory model. The results of the 
investigation make it obvious that the resources in the peacetime organization 
are not enough for what the combat units need, or are expected to need. 
Furthermore, that nothing has been done to solve the shortage.   
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INLEDNING 
 Försvarsmaktens (FM) verkstäder har haft olika roller och uppdrag i 
Sveriges krigsorganisation genom åren. Under en lång period − det kalla 
kriget − har verkstäderna utgjort den bakre nivån avseende tekniskt underhåll, 
som idag motsvaras av både linje 3 och 4 enligt NATO: s definition.1 Vilken 
linje verkstäderna tillhört har varierat mellan olika verkstäder, en del har haft i 
uppdrag att utgöra kader för fältförband, så kallade Miloreparationskompanier 
(linje 3), andra har haft i uppdrag att vara kader för fasta förband, så kallade 
Miloverkstadskompanier (linje 4). Båda typerna har dock varit planerade att 
krigsorganiseras vid behov och då fyllas på med ett stort antal 
överföringsvärnpliktiga mekaniker från bataljoner och brigader och under 
1990−talets senare del även med värnpliktiga som utbildats direkt till dessa 
förband. 
 Miloreparationskompanierna var avsedda att stödja en viss brigad i 
fältmiljö och i nära anslutning till den brigad de var avsedda att stödja. Dessa 
var därför autonomt organiserade och utrustade för den brigadtyp de skulle 
stödja. Miloverkstadskompanierna var fasta kompanier som skulle 
krigsorganiseras i ordinarie miloverkstadslokaler och stödja sig på den 
garnison de tillhörde avseende skydd, bevakning, förplägnad och förläggning 
mm.  
 I samband med FM:s omfattande omstrukturering, efter försvarsbeslutet 
1999, har även underhålls och stödresurserna genomgått omfattande 
organisationsförändringar och till viss del fått ändrade roller och uppgifter. 
Därmed skall verkstäderna inte längre vara kader för några 
Miloreparationskompanier eller Miloverkstadskompanier som tidigare.  
 Dagens Markverkstäder2 i FMLOG3 innehåller en omfattande 
långtidsförvärvad kompetens. De anställda är i huvudsak, förutom ett mindre 
antal officerare, civilanställda tekniker, mekaniker, administratörer och ledare. 
Hur denna resurs skall utnyttjas för eller i FM:s insatsorganisation är oklart. 
Högkvarteret/Grundorganisationsledningens (HKV/GRO) krav på rationalitet, 
kostnadseffektivitet och löften eller hot (beroende på hur men ser det) om 
konkurrensutsättning leder till att organisationen, nu än mer än igår och 
relativt fort utvecklas i denna av Högkvarteret (HKV) utpekade riktningen. 
 De kompetensvolymer som efterfrågas och/eller behövs i 
Insatsorganisationen kan vara svåra att förena med ovanstående krav. Särskilt 
med tanke på att Markverkstäderna skall stödja Insatsorganisationen både 
nationellt och internationellt. I dagsläget råder dessutom osäkerhet om 
markverkstäderna skall vara någon form av kader för, eller ingå i några 
förband i Insatsorganisationen eller inte. Kraven på markverkstädernas 
förmåga i Insatsorganisationen har haft en underordnad roll i samband med 

                                                 
1 OPIL, (2002) Operativ inriktning för logistik OPI−4, Försvarsmakten, dokumentnummer: 01 
600:80861 daterad 2002−10−01, s 42. 
2 Fram till 2001-12-31 kallade Miloverkstäder  
3 FMLOG = Försvarsmaktens logistik organisation. Inrättad 2002-01-01, består av ca 6000 
man organiserade i tre nästan lika stora divisioner; teknik, försörjning och service. 
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organiseringen av FMLOG skriver Nyquist4 (2001), detta bekräftades av 
kanslichefen för FMLOG Dan Andersson5 i mars 2003. 
 Det framstår som att den begränsade (inom vissa teknikområden mycket 
begränsade) kompetens som markverkstäderna besitter i dag, inte kommer att 
räcka till, till de behov och önskemål som författaren kan ana att 
Insatsorganisationen har. Eftersom kompetensbehoven på markverkstäderna 
samtidigt kommer att vara högre än någonsin för att klara av återtagning av 
materiel och bakre underhåll för av insatsorganisation i bruk tagen materiel. 
Detta grundar författaren på sina erfarenheter som miloverkstadschef och hans 
erfarenheter från studierna på Försvarshögskolan (FHS).  
 
 I undersökningen kommer författaren inte att beakta försvarsindustrins och 
Försvarets materielverks (FMV) eventuella påverkan på markverkstädernas 
roll i Insatsorganisationen, annat än att författaren kommenterar eventuella 
kontaktytor som uppstår. Denna avgränsning görs för att omfånget på 
uppsatsen inte skall bli för omfattande. 
 Endast markverkstäderna i teknikdivisionen kommer att behandlas varför 
övriga delar såsom till exempel Teleteknisk bataljon (före detta Marktele), 
Försvarsmaktens Flygverkstäder (FMF) och Muskövarvet utelämnas i denna 
uppsats av samma anledning som Försvarsindustrin och FMV ovan. 
 Uppsatsen behandlar tidsperioden november 1999 då regeringen gav FM 
utredningsuppdrag avseende underhåll och stöd till FM fram till och med mars 
2003. 
 De begrepp som författaren funnit nödvändiga att definiera var 
Insatsorganisationen, markverkstäder och fredsrationalitet. 
Insatsorganisationen6  är en sammanfattande benämning på FM:s staber och 
förband som används för de insatser som sker av militära resurser inom ramen 
för de fyra huvuduppgifter FM har. Insatsorganisationen tillförs resurser 
antingen från grundorganisationen (GRO) (t.ex. förband under utbildning eller 
förband som upprätthåller beredskap) genom att krigsförband mobiliseras eller 
genom frivillig rekrytering. Insatsorganisationen utgörs av Överbefälhavaren 
med HKV, den operativa insatsledningen (OPIL), militärdistrikten (MD) med 
ingående militärdistriktsgrupper, övriga förband samt utlandsstyrkan. 
Insatsorganisationen skall, utöver att genomföra insatser, kunna upprätthålla 
förmåga att leda och samordna operativ och taktisk verksamhet, samverka 
med civila delar av totalförsvaret och kunna genomföra integrerade insatser. 
Insatsorganisationens förband indelas i Operativa insatsförband och 
Nationella skyddsstyrkor. Utlandsstyrkan är de militära förband, enheter och 
personal som genomför internationella insatser. Utlandsstyrkan är en del av 
Insatsorganisationen. Den leds under Överbefälhavaren av OPIL och skall 
kunna verka i nationell och multinationell miljö. 
 Sedan 2003-01-01 finns det 10 Markverkstäder i FM dessa är organiserade 
i FMLOG/Teknikdivision/Mark och finns lokaliserade över hela landet från 
Boden i norr till Revingehed i söder. I tidigare organisation under ledning av 
                                                 
4 Per Nyqvist, (2001), En studie av logistikfunktionen för Insatsorganisationen inom ramen 
för väpnat angrepp, Stockholm, Försvarshögskolan., C-uppsats: 19100:1043 2001-05-31, s 46 
5 Dan Andersson, Kanslichef FMLOG, föreläsning på FHS den 13/3 2003. 
6 ÖB omstruktureringsorder, HKV Skrivelse 20 300: 69181, 2001-06-28, bilaga 6, s 1. 
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staberna för de tre Underhållsregementen och Underhållsgrupp Gotland, fanns 
dessa organisationsenheter med liknande samansättning under benämningen 
Miloverkstäder. Markverkstäderna sysselsätter 993 personer7 varav 74 är 
officerare, övriga är civilanställda. Av de 993 personerna är ca 695 
produktiva, övriga utgörs av omkostnadspersonal8. Markverkstädernas 
övergripande uppgifter är systemstöd, materielunderhåll, 
reservmaterielförsörjning och övrigt inom teknikområdet9. Verksamheten är 
efterfrågestyrd och intäktsfinansierad. 
 Med fredsrationalitet för FMLOG avses att leverera efterfrågade produkter 
med efterfrågad kvalitet till lägsta kostnad.10 Att en handling är rationell 
betyder att man medvetet och metodiskt väljer de bästa medlen för att uppnå 
sina mål11. I krig prioriteras effektivitet och leveranstider framför kostnad 
varför ”krigsrationalitet” har ett annat fokus. 
 
 Författaren har funnit det lämpligt att studera markverkstädernas roll i 
Insatsorganisationen med den rationalistiska organisationsteorin som grund. 
Motivet för valet, förutom att författaren funnit teorin lämplig, är att FM är en 
starkt hierarkisk organisation med tydlig målstyrning. Därmed kommer 
läsaren som med stor sannolikhet är nära knuten till FM. Kunna känna igen 
sig och förhoppningsvis få en större förståelse när han sätter sig in i 
författarens arbete. 
 Vad innebär då rationalistisk organisationsteori? Utgångspunkten i den 
rationalistiska organisationsteorin är uppfattningen att individer vill uppfylla 
olika behov, önskningar, krav, förväntningar eller ambitioner, men har oftast 
svårt att göra det endast med egna insatser. Med den rationalistiska ansatsen 
uppfattas ledningen, exekutiven, som huvudmannens förlängda arm. En 
förutsättning för att acceptera denna ansats är att det finns empiriska belägg 
för påståendet att det är huvudmannen som bestämmer organisationens mål 
och dess förändring över tiden. Den rationalistiska ansatsen har två 
kännetecken. För det första ses aktiviteten i en organisation som en funktion 
av de mål som satts upp av några individer eller grupper av individer, alltså 
organisationens huvudman. Ett annat antagande är att den eller de personer 
som skall omsätta målen i praktisk handling har förutsättningar att bedöma de 
olika organisatoriska alternativen.12 
 Till skillnad från systemteorin, som är den andra dominerande 
organisationsteorin, uppfattar den rationalistiska organisationsteorin 
organisationen som ett redskap för att uppfylla huvudmannens uppsatta mål 
för organisationen. Systemteorin har den infallsvinkeln att organisationen 
uppfattas som ett fenomen som uppfyller vissa av samhällets behov och 

                                                 
7 Uppgifterna gäller 2003−02−26 och är lämnade av FMLOG/Teknikdivision/ 
personalavdelning, och verifierade 2003−03−11 av Erik Månson Teknikdivisionens ledning. 
8 Omkostnadspersonal är anställda som har egen organisationsenhet som kund, och vars 
arbetstid således inte faktureras någon utanför organisationsenheten. 
9 ÖB omstruktureringsorder, (2001) HKV Skrivelse 20 300: 69181, 2001-06-28,  
Bilaga 10, s 3. 
10 Övlt Magnus Skoglund, FMLOG stab, föreläsning på FHS 2003−03−13. 
11 Nationalencyklopedin www.ne.se  
12 Abrahamsson Bengt & Andersson Jon Aarum, (2000), Organisation − att beskriva och 
förstå organisationer, Liber AB Malmö, 2000, s 17−18 
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organisationen blir ett mål i sig.13 Sambanden mellan organisationens 
(systemets) delar och organisationens struktur är viktigare än de olika delarnas 
egenskaper.14 
 Som beskrivits ovan, använder författaren den rationalistiska 
organisationsteorin som grund för uppsatsen. Med vald teori och ett eget 
antagande som grund har författaren byggt en egen modell för att anpassa 
teorin till att kunna tillämpas på uppsatsen. Den modell som författaren 
utvecklat nedan använder författaren som grund för sitt fortsatta arbete. 
Författaren har följaktligen jämfört sin empiriska undersökning med modellen 
och därmed använt den som ett hjälpmedel för att svara på frågeställningarna. 
Modellen utgör ett antagande av dagsläget som författaren grundar sin 
undersökning på. Modellen visar måluppfyllelsen i två olika alternativ 
utgående från av huvudmannen ställda krav/mål på fredsrationalitet, i 
förhållande till de behov som går att finna i GRO och för 
Insatsorganisationen. 

Behov 
I GRO För Insatsorganisationen 

Hög 

 
Kapaciteten 

överrensstämmer 
med målen. 

 

Kapacitetsbrist.  
Kräver kompletterande  

uppdrag 
Fredsrationalitet 

Låg 

 
Trolig 

överkapacitet 
 

Den troliga 
överkapaciteten kan 
uppfylla vissa behov. 

Fig. 1 Måluppfyllnad (egen modell) 
 
 Hög grad av fredsrationalitet i förhållande till grundorganisationens 
behov: Här finns det en överensstämmelse mellan dagens mål och 
kompetenskapaciteten hos Markverkstäderna. 
 Hög grad av fredsrationalitet i förhållande till Insatsorganisationens 
behov: Här krävs det särskilda uppdrag för att Insatsorganisationens behov 
skall uppfyllas när Insatsorganisationen aktiveras. Dagens mål uppfylls. 
 Låg grad av fredsrationalitet i förhållande till grundorganisationens 
behov: Här uppstår troligen en överkapacitet och dagens mål uppfylls inte. 
 Låg grad av fredsrationalitet i förhållande till Insatsorganisationens 
behov: Här kan den troliga överkapaciteten uppfylla hela eller delar av 
Insatsorganisationens behov beroende på hur stor överkapaciteten är och hur 
stor del av Insatsorganisationen som är aktiverad. Dagens mål uppfylls inte. 
 
 Syftet med uppsatsen är att ta fram en tydligare bild av dagens situation 
för Markverkstäderna kopplat till deras roll i och/eller för 
Insatsorganisationen. Det är således ett försök att utröna vilka krav och 
förväntningar som ställs på Markverkstäderna gentemot i första hand 
                                                 
13 Abrahamsson Bengt & Andersson Jon Aarum, (2000), Organisation − att beskriva och 
förstå organisationer, Liber AB Malmö, s 19 
14  Carl Norrbom, (1971), Systemteori − en introduktion, M & B fackbokshandel, Stockholm,  
s 12. 



Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning 19 100:2040 
ChP 01-03 2003-05−21  
Mj Sören Lindby   Sida 8(24) 
   
Insatsorganisationen och i andra hand GRO, från de olika intressenterna inom 
Försvarsmakten (HKV, OPIL, och FMLOG) på de två olika förmågorna, att 
vara fredsrationell och att kunna kompetensförsörja Insatsorganisationens 
behov. 
 
Härvid står följande frågeställningar att besvara: 
 

1. Hur kan Markverkstäderna kompetens bäst utnyttjas i och/eller för 
Insatsorganisationen? 

2. Skall markverkstäderna organisera eller ingå i några förband till 
Insatsorganisationen nu eller under överskådlig framtid? 

3. Om de skall organisera eller ingå i några förband, när och hur bör detta 
ske och förberedas? 
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METOD & TEKNIK 

Procedur 
 Inledningsvis, efter det att ett utkast på problemformulering och 
frågeställningar tagits fram, sökte författaren efter tidigare forskning och 
utgivet material i ämnet. Efterforskningen gav inte något resultat. En 
förklaring till att författaren inte funnit något tidigare utgivet material kan vara 
det faktum att FMLOG är en ny organisation och en produkt av det 
regeringsbeslut15 som togs 1999-11-18 och som gav i uppdrag till FM att 
redovisa förslag till en underhållsorganisation som är anpassad till den 
försvarsmaktsorganisation regeringen föreslog i proposition 1999/2000:30. 
Det första projektet hette Logstöd och leddes av Genmj Lars Frisk. Projekt 
Logstöd övergick 2000-07-01 i projekt FORGUS16 under ledning av 
Kommendör 1 Thomas Lundvall. 
 Vidare studerades litteratur om olika teoribildningar för att komma fram 
till en lämplig teori, som passade ämnesområdet. 
 Genom att i denna uppsats tillämpa en kvalitativ metod med intervjuer 
som grund för arbetet har författaren besvarat frågeställningarna ovan. 
Författaren har också sökt upp och studera så mycket som möjligt av det som 
finns skrivet i detta ämne. Det består av propositioner, skrivelser, rapporter 
och andra skrifter.  
 För att göra ämnet hanterligt och lättare kunna göra en deskription för hur 
markverkstädernas roll i/för Insatsorganisationen ser ut, genomfördes en enkel 
hypotesprövning för att kontrollera om författarens antaganden stämde. 
Utifrån den rationalistiska organisationsteorin, som ligger som grund för 
uppsatsen, har författaren utvecklat en modell enligt fig. 1 ovan, på vilken han 
stödjer sig i det fortsatta arbetet. Genom att besvara uppsatsens 
frågeställningar, framgår det om författarens modell och de antagande som är 
inbyggt i den samma är korrekta eller inte. 
 Hur urvalet av respondenter gått till framgår av avsnittet Personer nedan.  
 När respondenterna hade valts ut fastställdes tider och platser för 
intervjuer i samråd med respondenterna. Alla respondenter har innan 
intervjuerna startat informerats om att intervjuerna inte kommer att spridas till 
andra än handledare och opponent, i ett sådant skick att den enskilda 
respondenten kan identifieras. Om författaren hade behov av att utrycka sig på 
annat sätt skulle samråd ske med berörd respondent. Vilket har skett i ett fall. 
Motivet till detta är att respondenterna skulle känna sig fria i sitt sätt att 
uttrycka sig. Intervjuerna har genomförts som ett samtal mellan författaren 
och respondenten med ett antal frågor som grund. Anledningen till att en 
friare form av intervjuteknik har används är att få fram så stor mängd 
information som möjligt. Detta har bedömts som nödvändigt eftersom 
uppsatsarbetet har en ansats att vara explorativ, samt framtidsinriktad och inte 
enbart grundar sig på historia. Den explorativa ansatsen har inriktats på 

                                                 
15 http://www.forgus.mil.se/dokument/Avsnitt%208.doc  
16 FORGUS = Försvarsmaktens ORGanisation för Underhåll och Stöd, vilken 2002-01-01 
blev FMLOG 
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Survey Rasearch17 (relationer mellan variabler undersöks). Alla intervjuer har 
spelats in på band och sedan transkriberats, endast hummanden och andra 
liknande uttryck har utelämnats. Därefter har utskrifterna sammanställts och 
all väsentlig data koncentrerats till respektive intervjufråga18, volymen på 
underlaget reducerades härvid till nästan en fjärdedel. Sammanställningen har 
sedermera analyserats och strukturerats i resultatdelen utefter uppsatsens 
frågeställningar varvid motsatser och likheter i respondenternas svar har 
eftersökts. I samband med den slutliga sammanställningen har svaren, i de fall 
det varit nödvändigt, avpersonifierats genom att ta bort eller skriva om 
identifierande ord och uttryck. Kompletterande frågor till respondenterna, i de 
fall det varit nödvändigt, har skett via e−post. Den slutliga sammanställningen 
utgör det huvudsakliga emiriska underlaget i uppsatsen och redovisas i 
kapitlet Resultat nedan. Underlaget från intervjuerna har kompletterats med 
fakta från studier och analyser av det skrivna material som bearbetats. I den 
avslutande diskussionen ges svaren på uppsatsens frågeställningar och 
slutsatser och förslag på vidare forskning redovisas.  

Instrument 
 Intervjufrågorna togs fram efter eget förnuft med stöd av litteraturen 19 och 
har omarbetats två gånger. Frågorna är redovisade i bilaga 1.  
 Tre av intervjuerna har genomförts på respondenternas tjänsterum, vilket 
antas vara en för respondenten trygg miljö. En intervju har genomförts på 
FHS och en intervju genomfördes på S1 i samband med ASSÖ 03, båda dessa 
intervjuer genomfördes också i enskildhet med en stillsam omgivning. 

Personer 
 Respondenter har valts ut genom att först fastställa vilka olika 
organisationsenheter inom FM som är berörda av ämnet. Författaren har 
använt sig av personer inom FMLOG/Teknikdivision för att utröna vilka 
enheter som arbetar med ämnet, vilka dessa är framgår av tabell 1 nedan. 
 Efter det att organisationsenheterna fastställts fortsatte arbetet genom att 
välja ut respondenter. Som grund för valen har den enskildes bedömda 
kunskap i ämnet stått i centrum. Självklart har råd och tips inhämtats bland 
kollegor men valen är författarens egna. Därefter har de utvalda tillfrågats och 
alla utvalda har ställt upp.  
 
Grad Namn Org. tillhörighet Intervjudatum 
Genmj Lars Frisk HKV/GRO/Stf C 2003−02−21 
Övlt Jan−Erik Jönsson OPIL/J4/Teknisk chef 2003−01−22 
Övlt Anders Brunnberg HKV/KRI/UH/PLAN 2003−01−31 
Övlt Per Örtengren FMLOG/PLAN 2003−03−13 
Mj Martin Härvestad ATS/UTV 2003−02−24 
Tabell 1: Respondenter och datum för genomförda intervjuer. 

                                                 
17 Grazino & Raulin, (1997), Research Methods A Process of Inquiry, tredje upplagan, 
Longman, New York. 
18 Kvale Steinar, (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 
19 Ejvegård Rolf, (1996), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, Andra upplagan. 
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 Författaren till den här uppsatsen är Mj Sören Lindby som är yrkesofficer i 
teknisk tjänst sedan 1985. Författaren har tjänstgjort vid Gotlands regemente P 
18 i olika befattningar, alltifrån kompanitekniker till brigadingenjör. Under tre 
år har författaren varit ansvarig för den främre underhållsfunktionen (Kund 
Service) vid Militärkommando Gotland (MKG). Författaren har även i början 
på 90-talet tjänstgjort för FN i Libanon under två halvårsperioder. Innan 
Chefsprogrammet på Försvarshögskolan var författaren chef för 
Miloverkstaden Visby20 under 5 år. 
 Genmj Lars Frisk tjänstgör sedan 2000 som Stf C GRO på HKV. Frisk, 
dåvarande MBN,21 utsågs under hösten 1999 till projektansvarig för arbetet 
med att ta fram förslag på organiseringen av FMLOG, projektnamnet var 
Logstöd (Logistik och Stöd) arbetet övergick i projekt FORGUS 2000-07-01, 
under ledning av annan person. Frisk fortsatte på HKV/GRO. Innan Frisk fick 
ovanstående uppdrag tjänstgjorde han som fördelningschef i Norrland. Frisk 
är i grunden trängofficer varför han har grundläggande soldatfärdigheter i 
logistik.  
 Övlt Jan-Erik Jönsson tjänstgör som logistikavdelningens internationella 
planeringsofficer samt teknisk chef på OPIL. Jönsson är teknisk officer 
tillhörande Armén och har arbetat inom logistikfunktionen på alla nivåer inom 
FM samt har sju års erfarenhet i befattningar inom internationell logistik både 
i Sverige och internationella staber. Jönsson går i pension under 2003. 
 Övlt Anders Brunnberg tjänstgör vid HKV/KRI/UH22 sedan våren 2002 
och som chef för Plansektionen vid samma avdelning sedan årsskiftet 02/03. 
Brunberg är försvarsmaktsingenjör och har innan sin nuvarande tjänst arbetat 
på FMV ett antal år med logistikfrågor inom materielanskaffningsprocessen. 
Han har också arbetat med verksamhetsutveckling på central nivå inom FMV. 
 Övlt Per Örtengren tjänstgör som Chef för Planeringsenheten i FMLOG:s 
ledning i Karlstad, där han framför allt arbetar med den långsiktiga 
planeringen. Örtengren är ansvarig för de operativa frågorna inom FMLOG 
och utgör därmed gränssnittet mot övriga delar i FM såsom t.ex. 
Insatsorganisationen. Tidigare har Örtengren bland annat tjänstgjort som 
divisionskvartermästare (logistikchef) på Arméns taktiska kommando (ATK), 
bataljonschef på Livgardet, även ett antal år på högkvarteret i olika operativa 
befattningar står på Örtengrens meritlista. Örtengren befordrades till Överste 
den 1 april 2003. 
 Mj Martin Härvestad är teknisk officer tillhörande Armén och tjänstgör på 
ATS/funktionsenheten23 i Östersund, där han jobbar med utvecklingsfrågor 
avseende den tekniska tjänsten i Armén. Härvestad har tidigare tjänstgjort som 
teknisk chef på brigad- och fördelningsstab. 

                                                 
20 Nuvarande Markverkstad Gotland. 
21 MBN = Militärområdes Befälhavare Norrland 
22 KRI/UH = Krigsförbandsledningen/Underhållsavdelning, del av HKV. 
23 ATS = Arméns Tekniska Skola, lokaliserad till Östersund 
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RESULTAT 
Hos respondenterna rådde det ingen tvekan om vem som är huvudman för 

FMLOG. Även om FMLOG formellt är direkt underställt Överbefälhavaren 
var respondenterna eniga om att C GRO i praktiken är huvudman för 
FMLOG. 

Det framgick att det finns tre aktörer som intresserar sig för FMLOG:s 
utveckling, dessa är HKV/GRO, OPIL och FMLOG själva. HKV/GRO har 
två roller gentemot FMLOG, den ena beskrivs på följande vis. − Det finns å 
ena sidan någon sorts ägarhatt på GRO, det vill säga att GRO driver att 
FMLOG skall bli så rationella som möjligt, att dom utvecklar sina produkter 
och att dom gör så bra resultat som möjligt. Kostnadseffektivitet och 
fredsrationalitet var återkommande uttryck. Vidare beskrevs den andra rollen: 
− Chefen GRO vill ju säkerställa att vi har tillräckligt med resurser på 
förbandssidan, för att dom skall kunna få det stöd som dom behöver. Så här 
har GRO en planekonomisk hatt på sig och styr både prisbildningen och 
efterfrågan. Detta kan ses som lite märkligt ur intäktsfinansieringssynpunkt 
men motiveras med att − Chefen GRO har ansvaret för att säkerställa att vårt 
ekonomistyrsystem, eller hela vårt styrsystem, hänger ihop. Strävan är dock 
att −  i den mera långsiktiga utvecklingen så skall rollspelet fungera på så 
sätt, att det är utbildningsförbanden som utifrån sina behov dimensionerar 
FMLOG. 

OPIL:s roll utgörs av en kravställarroll, eftersom de är den 
förmågenyttjande och inte en förmågeskapande funktionen inom FM. OPIL 
ställer bland annat sina krav på FM i FMBerO24. I FMBerO 2003 framgår det 
dock inte några specifika krav på Markverkstäderna. OPIL utarbetar även ett 
beställningsunderlag25 som vidarebefordras till HKV/GRO. I det underlaget 
framgår det endast OPIL:s behov av personallån i samband med övningar och 
arbeten i arbetsgrupper. Här går det ej att finna några krav gentemot 
Insatsorganisationen. 

 
På frågan om Markverkstäderna har något uppdrag att ingå i eller att 

organisera några förband till Insatsorganisationen svarar alla fem respondenter 
att Markverkstäderna inte har något uppdrag att organisera några 
krigsförband. Flera respondenter påtalade att FMLOG och därmed 
Markverkstäderna inte är några krigsförband, eller utgör någon kader till 
några krigsförband. 

Fyra respondenter berättade att personal ur markverkstäderna kan vara 
krigsplacerade i Insatsorganisationen som vilka värnpliktiga respektive 
officerare som helst, men att inget uppdrag är lagt till FMLOG att avträda 
personal. 

Huruvida Markverkstäderna bör ha något uppdrag eller inte, finns det 
olika uppfattningar om. Här har respondenterna olika uppfattningar, en 
respondent hävdar att − man spiller bort en ledningsresurs om man inte 
                                                 
24 HKV, (2002), Försvarsmaktens beredskapsorder 2003, FMBerO 2003, 2002−06−19, H 01 
610:8040 
25OPIL, (2002), OPL beställningsunderlag till FMLOG för verksamhetsåret 2003, 
2002−05−23, 23 300:804 89. 
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utnyttjar − den militära sakkunskapen, som de tekniska officerarna har genom 
att inte utnyttja dom som stomme i ett förband. Flera av respondenterna hade 
den uppfattningen att man måste skapa en organisation där FMLOG kan 
kvarstanna i växlingarna mellan fred – kris − krig och att det vore − förkastligt 
att bryta sönder ledningsstrukturen och skapa en ny för samma verksamhet. 
En respondent påpekde att ett återtagande kommer att belasta 
Markverkstäderna hårt − Så Markverkstäderna har ju en jätteuppgift, vid en 
tidpunkt där vi går in i någon form av krisskede skall vi utöka organisationen, 
och utöka den användbara organisationen från dom insatsförband som finns, 
till dom som då finns i lägre förbandsgrupper. Ja då är Markverkstäderna 
chokade med den uppgiften och att då tro att man skall kunna krigsorganisera 
Markverkstäderna samtidigt och få ut effekt av den organisationen. Det tycker 
jag är någon form av utopiskt tänkande. Det är inte realistiskt alltså. En 
respondent pekade på att om han skall ändra uppfattning − behövs ett 
förändrat omvärldsläge, så att säga och ett delvis nytt synsätt på hur 
stridkrafterna, framförallt markstridskrafterna skall utnyttjas. 

På frågan om de kommer att få något uppdrag framförde en av 
respondenterna att de från hans avdelning hade försökt att ställa krav på 
FMLOG i form av effekt och tillgänglighetsmått på materiel ingående i 
Insatsorganisationen, men att FMLOG inte var − mogna att ta emot det. De 
avsåg dock att återkomma med detta krav när de bedömde att tidpunkten var 
lämpligt. En annan respondent berättade att − FMLOG avser att starta upp en 
arbetsgrupp innan halvårsskiftet 2003 som skall titta på FMLOG:s roll i 
Insatsorganisationen och rapportera någon gång innan årsskiftet. Här 
framfördes också att Markverkstäderna är på väg att få en mera fokuserad 
inriktning vilket förmodligen kommer att innebära färre verkstäder − och en 
uppdelning av dem som blir kvar i systemverkstäder och serviceverkstäder. 
Systemverkstäderna kommer då att få ansvar för − Tyngre översyner och allt 
tyngre underhåll utav materielsystemen, medan övriga Markverkstäder 
kommer att få rollen som serviceverkstäder. Respondenten fortsatte − När 
man då tittar på dom här systemverkstäderna så kan man mycket väl tänka sig 
då att man koncentrerar kompetens och resurser dit, att man kan utveckla just 
den här rollen, med att öronmärka vissa kompetenser för att kunna både ingå 
och framför allt stödja Insatsorganisationen. Men det är en utveckling som är 
ganska tydlig och inom ramen för den så tror jag att det kan finnas utrymme 
för att utveckla dom här tankarna. 

Några andra förslag på uppgifter framfördes av respondenterna − Att sätta 
upp och bemanna ett NSE26 i eller utanför Sverige, eller skapa − Olika typer 
av personalpooler eller kompetenspooler i olika avseenden för att flexibilitet 
och snabbt kunna sätta upp resurser och förband. 
På frågan om det finns några mål eller krav ställda på FMLOG angående 
Insatsorganisationens kompetensbehov avseende bakre tekniskt underhåll, 
svarade respondenterna att det inte finns några direkta krav eller mål ställda, 
eller att de inte vet. Däremot påtalades att FM och speciellt HKV/GRO ställer 
närliggande krav eller mål; − Det finns rationaliseringsmål på FMLOG som 
är ganska omfattande och som i nuläget styr FMLOG:s utveckling i väldigt 
                                                 
26 NSE står för National Support Element, och organiseras normalt i närheten av det 
operationsområde där en nations styrkor opererar i syfte att stödja förbanden. 
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hög grad. Vidare finns det krav ifrån, inte bara GRO, utan hela FM att 
FMLOG om möjligt fokuseras mera än idag att utveckla sin kompetens och 
förmåga i det som man traditionellt kallar militärt specifikt underhåll och stöd 
medan andra delar av det vi gör idag kanske kommer att levereras av någon 
annan är FMLOG. Alltså en klar fokusering och avsmalnande utav FMLOG:s 
produkter och tjänsteområde, det kan man se som en tydlig ambition från 
GRO:s sida. Totalt sett skall FM kostnader för underhåll och stödverksamhet 
minska genom att FMLOG skall blir smalare och effektivare. Detta 
bekräftades av en annan respondent som sa: −Vi är ju på väg att driva det 
dithän sannolikt, att dom mer komplicerade reparationerna och 
verkstadsinsatserna dom kanske bara görs på ett ställe, när det gäller 
stridsfordon till exempel. Vi får skicka det på järnväg eller att man har 
kvalificerade reparationspatruller som man skickar ut. Jag vet inte hur man 
löser det, men de facto, man kanske har kompetens och resurser bara på ett 
ställe. 
 

Svaren på frågan hur ett eventuellt uppdrag avseende beredskap och/eller 
förberedelser bör se ut, har två olika inriktningar. För det första tryckte flera 
respondenter på vikten av att det görs en ordentlig planläggning som grundar 
sig på en grundläggande analys. Detta för att få tillgång till en ordentlig grund 
att utgå ifrån. 

Alla respondenter utom en tog upp kompetensdifferensen mellan 
fredsrationalitet och Insatsorganisationens behov. De hade också olika förslag 
på hur de kan tänka sig en lösning. En respondent sa: − Men där kan ju 
beställningen vara att man skall ha en viss beredskap eller en beställning att 
man ska ha ett vist antal människor i en pool med en viss kompetens.  En 
annan respondent uttryckte det: − Men just det här att man försöker hålla isär 
det här, så man skapar den här superfredsrationella verksamheten och sen 
har den här extraklossen och sen när man då har definierat den här 
extraklossen ja då tar man dom resurserna och petar in i organisationen 
självklart. En tredje utryckte behovet på ett liknande sätt:  − Sen så måste man 
göra en analys när man fått den här fredsrationella verksamheten då skall 
man ta till sig det här tilläggspaketet. Som då säger att: Ja för att vi skall 
klara av att va en del av krigsorganisationen, alltså att kunna stödja i krig, så 
måste vi ha dom här kompetenserna också. Och då får man sätta en prislapp 
på det och så får Försvarsmakten vara beredd att betala den prislappen. Det 
är ju en försäkringskostnad egentligen. Den fjärde respondentens förslag var 
liknande: − Jag tror att vi måste, även om vi måste betala en prislapp på det, 
då behålla en viss reservkapacitet av kompetenser inom en del utnyttjade 
områden för att just klara av den här biten med stöd till Insatsorganisationen. 
Det finns ju det sättet att lösa det på, alternativet är ju en återgång till att en 
del av verksamheten kan tillåtas att bli anslagsfinansierad. Intressant att 
notera i sammanhanget är att FMLOG upplever en ovilja från HKV/GRO till 
vad de kallar ”central beställning” medan HKV/GRO uttryckte sin vilja på 
följande vis. − Här skall vi försöka att få tillstånd rollspelet att det blir en 
beställning, här ifrån HKV till FMLOG. Dom har ett grunduppdrag att 
tillhandahålla tjänster så att säga, där vi sätter ramarna för FMLOG. Men 
sedan skall vi få det dit hän att det är en extra beställning som dom sedan 
skall redovisa. 
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Det internationella engagemanget väckte också några förslag hos 
respondenterna, en sa: − Man kan ju köpa av FMLOG, kanske särskilda 
enheter som kan gå ut och under tre veckors tid jobbar med 
materielunderhållsfrågor på ett förband som har gått ner, eller utbilda dom.  
En annan respondent pekade på det utökade behovet av teknisk tjänst om vi 
går ut med tyngre förband, som till exempel 90 I bataljon. − Skall man ha den 
typen av förband då tror jag att man åtminstone måste ha någon form av 
beredskap för att FMLOG ska kunna lämna stöd till det insatta förbandet. 

Ett uppdrag som flera respondenter såg som en möjlighet i framtiden är 
att: − FMLOG bemannar ett NSE med delar för produktion och inte som idag, 
med bara administrativ personal.  

 
En av respondenterna påtalade behovet av att någon får ett uppdrag att. − 

Klara ut Insatsorganisationens behov av krigsplacerade föregångsmän. När 
behovet till de operativa tekniska förbanden och de brigadtekniska 
kompanierna är täckt så finns det inte några gubbar kvar inom vissa 
områden. − Så vem har gjort samordningen? 

Till den tekniska bataljonen är det planerat 31 föregångsmän och 40 
tekniska officerare27. Till detta tillkommer; ett idag okänt antal personal till 
operativ teknisk pluton, de brigadtekniska kompanierna på taktisk nivå, en 
eller flera samverkansfunktioner mellan FMLOG och Insatsorganisationen 
och den nordiska underhållsbataljonen ingående i NordCap:s. En av 
respondenterna bedömde att − det nog kommer att röra sig om cirka 100 
personer. De kompetenser som efterfrågas förutom tekniska officerare är − 
föregångsmän på stridsfordon 90, stridsvagnar, pansarterrängbil, 
informationssystem och sen vad det gäller hydraul- och maskinbearbetning, 
svets, plast, strömförsörjning. Något krigsplaceringsarbete för den tekniska 
bataljonen är inte påbörjat eftersom förbandet inte är fastställt av regeringen 
än (2003-02-24). 

De två operativa tekniska kompanierna kommer inte att sättas upp, eller 
rättare sagt kommer de att utgöra grunden för den tekniska bataljonen. Om 
detta var respondenterna eniga, enighet rådde också om att den operativa 
tekniska plutonen på Gotland skall fortsätta att utvecklas med 
överföringsvärnpliktiga som bas.  

 
Nedan belyses inledningsvis kompetensutnyttjande ur ett nationellt 

perspektiv och därefter ur ett internationellt perspektiv. Slutligen redovisas 
respondenternas uppfattningar om huruvida markverkstadsorganisationens 
organisation bör förändras om landet tvingas uppåt i konfliktskalan.  

En förmåga som flera respondenter lyfte fram eller efterfrågade är, 
förmågan till anpassning efter uppkomna behov. Kompetensanpassningen 
berör geografisk förflyttning, kompetensvolym och ny kompetens. OPIL har 
under vintern 2003 i ett yttrande på anmodan av HKV/STRA avseende nytt 
förbandsgruppssystem konstaterat att Markverkstäderna i stort sett klarar av 
att underhålla den materiel som är i bruk. − Görs det en inkallelse utöver 
grundorganisationens resurser så måste verkstäderna utöka sin kapacitet.  
                                                 
27 Mj Härvestad, (2002), Förslag på organisation för Teknisk Bataljon, Förväntas bli 
fastställd under 2003. 
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Kapaciteten kan utökas på två sätt − antingen tillföra förstärkning, eller 
ambitionssänkning dock inte på huvudfunktionen, vi rekommenderar 
egentligen en mix utav dom. Angående förstärkning är det flera respondenter 
som tar upp problematiken runt personalförstärkning för att kunna öka 
kapaciteten och uthålligheten. En respondent uttryckte det så här − FM måste 
ha åtminstone någon form av tänk, kanske till och med en planläggning för 
hur man skall kunna öka kapaciteten och uthålligheten i våra verkstäder. Att 
anställa fler mekaniker vid behov bygger på att det finns någon att anställa. 
Enligt Statistiska centralbyrån28 var det år 2002 stor brist på nyutexaminerade 
och erfarna mekaniker, samt att i framtiden förväntas behovet att öka och 
bristen förstärkas. Även branschtidningen HORNET29 var redan 2001 
bekymrade över att så få ungdomar var intresserade av att utbilda sig till 
mekaniker och att branschen ”skriker” efter mekaniker. 

Ett sätt att öka kapaciteten inom trånga specifika områden kan enligt en 
respondent vara att: − kompetensutveckla personal för Insatsorganisationen 
utöver grundorganisationens behov. Den personalen skulle då till vardags 
syssla med annan ”enklare” produktion som vid ett ökat volymbehov kan 
läggas ut på civila leverantörer. 

En respondent pekar på det här med flexibilitet på ett nytt sätt. Han menar 
att det skulle kunna lägga en rambeställning där kunden köper beredskap i ett 
visst område med en viss volym. − När man sedan kommer till ett 
genomförande skall J4 på OPIL avropa den kompetens som man behöver 
”trossvägen”. Det nätverksbaserade försvaret kommer att ställa nya krav på 
hur kompetensen kommer att efterfrågas och utnyttjas hävdar en annan 
respondent, han tror att; vi måste leta efter helt nya lösningar och tänka i 
andra banor för att FMLOG skall upplevas som den naturliga partnern för 
FM. 

 
För utlandsstyrkan fanns det ett önskemål om att öka kompetensen i 

närheten av missionsområdet för att slippa ta hem ett stridsfordon för att göra 
vissa markverkstadsjobb. OPIL lyfte år 2002 fram ett föreslag att − 
Stödfunktionerna som inte var av normal insatsbataljons typ alltså alla högre 
nivåer typ förråd och tung reppluton under i stället chefen NSE och sedan ges 
uppgiften till FMLOG att bemanna denna organisation och genomföra 
verksamheten. Sedan den 1 januari 2003 finns det nu ett försvarsgemensamt 
NSE i beredskap med beredskapskontrakt och bemannat till 90 % med 
personal från FMLOG30. Men det är alltjämt i huvudsak en stabsfunktion. En 
annan respondent tryckte också på att FMLOG borde bemanna ett NSE, men 
var tveksam till; − om det skall följa med någon form av 
verkstadsorganisation, det beror lite på vilken typ av verksamhet som då skall 
genomföras. 

 
Alla respondenter var i huvudsak ense om att det inte skall vara någon 

omorganisering av Markverkstäderna om Sverige tvingas uppåt i 
konfliktskalan, fred − kris – krig. Det är dock på en detaljpunkt, angående de 

                                                 
28 http://www.scb.se/publkat/Filer/AM78ST0202_01.pdf  
29Scania - Bilar i Stockholm AB, HORNET, Nr 1 2001, s 10-11 
30 Enligt Övlt Jan−Erik Jönsson OPIL. 
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tekniska officerarna, som respondenten från OPIL avsevärt skiljde sig från de 
övriga. − Ja ledningssidan, det är alltså det att den stationära markverkstaden 
som har skydd av driftvärn eller hemvärn behöver inte ha någon militär 
personal för ledning. Han fortsatte − Den militära verkstadschefen kan ha en 
annan befattning i Insatsorganisationen och hans civile ställföreträdare må 
vara chef och genomföra verksamheten. Medan de övriga tryckte hårt på att 
det inte skall vara någon skillnad, framför allt inte i ledningen av 
organisationen. Två respondenter utryckte sin oro över att huvuddelen av de 
tekniska officerarna dubbelintecknas. Att de ges en uppgift i något 
insatsförband samtidigt som de behövs på Markverkstäderna. Hur många 
tekniska officerare det exakt kan röra sig om går i dagsläget inte att ta reda på 
eftersom de flesta av landets officerare inte är krigsplacerade på grund av FM 
omstrukturering. En av respondenterna uttryckte: − Här måste man sätta ner 
fötterna och i alla fall ha klart för sig vilka konsekvenser det får då för 
FMLOG:s möjligheter att fortsätta att bedriva verksamhet när dom här 
officerarna försvinner. Han fortsatte med att poängtera att detta inte bara 
gäller officerarna utan även de civila. En annan respondent utryckte samma 
sak så här: − Man kan ju inte ta ifrån FMLOG officerarna, utan officerarna 
måste kvarstanna på FMLOG. För har vi officerare i organisationen så skall 
dom vara placerade där även i ofred oavsett vilken krisnivå det är så skall 
dom vara organiserade där. Den mängden officerare skall vi se till att vi har i 
organisationen så att vi klarar av det, annars blir FMLOG en huvudlös 
organisation som inte kommer att fungera. Han fortsatte: − man skall inte 
dubbelinteckna eller tro sig kunna utnyttja dom här ganska få officerarna vi 
pratar om framför allt, men även vissa civila, i flera steg. Utan man satsar 
dom på ett ställe och så tar man ut allt som finns där, därför att det går 
liksom inte att både ha kakan och äta upp den i det där fallet. En tredje sa: 
−Därför att så som det är idag så är huvuddelen av officerskadern som jobbar 
i FMLOG krigsplacerade på annan plats. − Och det vore förödande om vi 
skar huvudet av FMLOG när vi går in i krig eller när vi ökar i konfliktnivå. 
 Flexibilitet var återigen något som betonades av flera respondenter. − Nej 
alltså jag anser att man skall successivt anpassa FMLOG beroende på dom 
behov som man ser. − Jag menar att här kan man ha vilken flexibilitet som 
hels., Man kan jobba på exakt samma sätt i fred, kris och krig, det är samma 
rollspel och det är bara det att man ställer ett krav. Materielstatusen på våra 
förband är varierande och kommer att vara det, en del insatsförband kan eller 
kommer i princip att kunna rulla ut ur förråden direkt och gå i strid. Medan 
andra insatsförband har betydligt lägre materielstatus: − Uppgiften att lyfta 
upp den materielen för dom förbanden är ju FMLOG:s till huvudsak. Att 
kunna utnyttja resurserna där dom behövs påtalades av en respondent: − Om 
man tittar på hur Insatsorganisationen ser ut idag med org 2004 och sen så 
tittar man på Markverkstäderna. Var dom har kompetenser någon stans, 
vilken kompetens har vi på den där Markverkstaden och vilken har vi i 
Skövde, vad har vi i Östersund?  Man måste kunna flytta resurser från den 
ena Markverkstaden till den andra. Flytta reservdelar, verktyg och 
kompetenser eller bara kompetenser eller något annat. Detta med att flytta på 
kompetenser skapar nya frågetecken, en respondent tog upp det på följande 
sätt: − Alltså hur får man ”Pelle Pettersson” som är fena på det här 
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radarsystemet att flytta, åka upp till Boden och sätta sig där på 
Markverkstaden? Skall han ha lön under tiden? Eller skall han ha…vad är det 
för förmåner? Är han inkallad? Blir han inkallad? Vad har han för status 
egentligen? Markverkstädernas nya roll i FM för med sig en del nya frågor 
som det ännu inte finns några svar på, det kanske till och med så att alla frågor 
ännu inte är formulerade. Några av dom frågor som respondenterna har 
framfört är: − Men det ställer då en hel del andra krav, på dels det lagrum 
som finns, kanske måste vi förändra lagrummet som finns runt hur man 
använder civila i krig. Nu är detta inte bara reglerat av svensk lag utan även 
av internationella överenskommelser som man då måste ta hänsyn till. Vi 
måste framför allt se över vilken status ska då FMLOG ha. − Hur långt in i 
operationsområdet törs man åka? − Vad är det för regler som gäller? 
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DISKUSSION 
 Markvärkstädernas utnyttjande i och för Insatsorganisationen är i båda 
fallen ytterst oklar. Författaren kan konstatera att organisationen i dagsläget 
utformats endast för att klara stödet till GRO och i viss mån utlandsstyrkan. 
Författaren återkommer med stödet till utlandsstyrkan längre fram. För att 
klara av stödet till Insatsorganisationen måste först och främst 
Insatsorganisationens behov identifieras och tydliggöras för leverantören; 
FMLOG. Detta på grund av att numera hela underhållsorganisationen bygger 
på ett kund−leverantörsförhållande mellan FMLOG och övriga delar av FM, 
inte bara när det gäller stödet till GRO utan även stödet till 
Insatsorganisationen. OPIL menar att de gjort försök att ställa krav på 
FMLOG i form av effekt och tillgänglighetsmått, medan FMLOG inte känner 
till att det ställts några sådana krav. Författaren kan konstatera att det i alla fall 
inte gjorts några större ansträngningar på området. Vilket i huvudsak tycks 
bero på att FMLOG haft fullt upp med att omstrukturera Försvarsmaktens 
underhålls och stödresurser. Därtill skall tilläggas att det från huvudmannens 
sida inte har ställts upp några reella mål som berör stödet till 
Insatsorganisationen. Att huvudmannen för FMLOG har prioriterat 
kostnadseffektivitet och fredsrationalitet framför Insatsorganisationens behov 
står klart, det är till och med så att Insatsorganisationens behov avgränsades 
bort i FORGUS-projektet. Det framgår också att FM nu insett behovet av att 
se över hur stödet till Insatsorganisationen skall utformas. FMLOG avser att 
under andra halvåret 2003 låta en arbetsgrupp utreda frågan. 
 Om ett större materielutnyttjande än det som utförs för GRO idag skall 
genomföras måste Markverkstädernas kapacitet utökas. I annat fall klarar inte 
Markverkstäderna av att utföra FM ökade behov av underhåll. En viss ökning 
kan fås genom att ta ut mer arbetstid ur den personal som är anställda i 
fredstid, detta har dock begränsad effekt och uthållighet. För att uppnå en 
större kapacitetsökning och uthållighet måste kompetensvolymen utökas. 
Skall Markverkstäderna ha en möjlighet att öka sin produktionskapacitet för 
att stödja Insatsorganisationen. Måste detta planeras och förberedas i fredstid 
eftersom kompetensen för underhåll på militärspecifik teknik inte finns att 
hämta någon annan stans i samhället. Hur detta skall gå till finns det 
förmodligen olika lösningar på. Ett sätt kan vara att Markverkstäderna ges ett 
uppdrag, en så kallad central beställning31, att kompetensutveckla personal på 
militärspecifik teknik utöver behoven i GRO. Dessa individer kan sen i 
fredstid arbeta med underhåll av standardfordon eller andra behov som GRO 
har. Efterhand som dessa individer militärspecifika tekniska kompetens 
behövs för att stödja Insatsorganisationen kan sedan personal anställas för de 
enklare uppgifterna, tjänsten köpas eller en nedprioritering av den typen av 
underhållsarbeten. För att bibehålla kompetensen bör dessa personer ges 
möjlighet att årligen jobba med aktuellt materielsystem under ett antal dagar, 
vilket också bör ingå i den centrala beställningen. Dessa åtgärder i 
kombination med att nyanställda mekaniker som paras ihop med en på 
tekniken erfaren mekaniker kan vara en framkomlig väg. Det som talar emot 
detta är den stora bristen i Sverige på utbildat yrkesfolk inom branschen.  
                                                 
31 Med central beställning avses en beställning till FMLOG från GRO. 
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 Den utökade kapaciteten skulle även kunna användas för att kompetens- 
förstärka de underhållenheter som ingår i utlandsstyrkan eller skulle kunna 
ingå i ett NSE. Genom att ge ett uppdrag till Markverkstäderna att aktivt 
rekrytera och stimulera föregångsmän till utlandsstyrkan, skulle FM få 
användning för en del av ”överkapaciteten”. Samtidigt skulle 
Markverkstäderna erhålla värdefull kunskap och förståelse både för 
utlandsstyrkan och vilka krav som ställs på materielen under en internationell 
insats. En stor del av den kunskapen och förståelsen är troligen värdefull för 
Insatsorganisationen även nationellt. 
 
 Det står klart att Markverkstäderna inte skall organisera eller utgöra kader 
för några krigsförband under överskådlig framtid. Däremot har det 
framkommit i mina efterforskningar att det planeras för, eller framförs 
önskemål om att personal från Markverkstäderna skall ingå i olika enheter 
såsom den tekniska bataljonen, den operativa tekniska plutonen, NSE, 
NordCap, de brigadtekniska kompanierna och samverkansfunktioner. Om det 
rör sig om så många som ca 100 personer som en av respondenterna 
framhåller kommer det att påtagligt påverka Markverkstädernas förmåga att 
stödja Insatsorganisationen. Författaren har identifierat två personalgrupper 
som är särskilt efterfrågade, dessa är tekniska officerare och civila specialister. 
Dessa personer är samtidigt ytterst viktiga för Markverkstädernas ledning och 
produktionskapacitet. Att denna dubbelinteckning föreligger innebär troligen, 
om inte något görs åt detta, ett stort problem för FM den dag FM har som 
störst underhållsbehov. Att krigsplacera de tekniska officerarna innebär att 
”huvudet skärs av” Markverkstäderna, genom att reducera ledningsresurserna 
när den behövs som bäst. På samma sätt reduceras produktionskapaciteten om 
de civila specialisterna krigsplaceras som föregångsmän i olika krigsförband. 
OPIL:s uppfattning att det är möjligt att dränera Markverkstäderna på 
nyckelpersonal om landet tvingas uppåt på konfliktskalan motsätter sig de 
övriga respondenterna bestämt. De är eniga om att det inte skall göra några 
förändringar i organisationen om landet tvingas gå från fred till kris eller krig. 
OPIL:s sätt att se på saken tolkar författaren som att OPIL vill både ha och äta 
kakan. Att den organisationsstruktur som skall verka i kris eller krig måste 
vara densamma som finns i fredstid framhålls tydligt från både HKV och 
FMLOG.  
 För att klara av att bemanna ovanstående enheter anser författaren att FM 
inte kan stoppa huvudet i sanden, utan detta måste planeras, samordnas och 
förberedas i fredstid. Markverkstäderna måste också få någon form av 
uppdrag att kompetensutveckla personalresurser till dessa enheter. Kraven på 
fredsrationalitet driver i dagsläget utvecklingen av kompetensresurser i för 
Insatsorganisationen behov i fel riktning, eftersom Markverkstäderna 
dimensioneras endast efter GRO:s behov. Går det helt enkelt att kombinera 
kraven på intäktsfinansiering, fredsrationalitet och konkurrensutsättning med 
de behov som Insatsorganisationen har? En lösning skulle kunna vara att 
bygga upp någon form av personalpooler eller som ovan nämndes, att 
utveckla en överkapacitet inom efterfrågade specialistområden. 
 
 Hur kan då den kompetens Markverkstäderna förfogar över bäst utnyttjas 
för att stödja Insatsorganisationen? Flexibilitet framstår som ett genomgående 
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nyckelord bland respondenterna. Författaren anser, på samma sätt som flera av 
respondenterna, att Markverkstäderna successivt skall anpassas beroende på 
de behov som kan identifieras avseende stödet till GRO och 
Insatsorganisationen. Att omforma sig och anpassa sig till rådande behov och 
tillgängliga resurser är något som ständigt måste vara en naturlig verksamhet 
inte bara för Markverkstäderna utan för hela FMLOG. Att organisationen ges 
förutsättningar för, precis som det är tänkt, att arbeta på samma sätt i fred, kris 
och krig är viktigt. Att skapa och bibehålla förmåga att efterhand kunna göra 
de prioriteringar som bedöms nödvändiga framstår som en framgångsfaktor. 
Prioriteringarna kan bestå i att tillfälligt koncentrera vissa resurser till en 
verkstad för att kunna ge det bästa stödet till Insatsorganisationen eller att 
utöka tillgängliga resurser genom att utöka personalstyrkan. Ett annat sätt är 
att prioritera vissa materielsystem eller förändra ambitionsnivåerna. Att 
säkerställa möjligheten att kunna lägga ut arbeten på civila verkstäder är ett 
annat sätt att koncentrera tillgängliga resurser på militärspecifik teknik. 

Att på något sätt bryta om Markverkstädernas organisation innebär 
troligen en kapacitetssänkning och en misshushållning med begränsade 
resurser. Den enda anledningen författaren såg för att diskutera en ombrytning 
av organisationen är om förutsättningarna för Markverkstäderna sätt att verka 
avsevärt förändras. Det som måste göra i ett sånt läge är att värdera nyttan 
med att och även kanske till och med möjligheterna beroende på hur scenariot 
har utvecklats, med att låta FMLOG avbryta den verksamhet som ju de facto 
håller på med dagligen. Detta till förmån för att göra andra arbetsuppgifter 
eller arbeta i andra former med den personal som disponeras. Eller om det är 
på så vis att Markverkstäderna ändå utövar stödet till Insatsorganisationen bäst 
genom att fortsätta i befintlig organisation. Det bör i så fall göras någon form 
av kostnads/effektanalys dock inte kopplad till pengar i ett sådant läge. 

 
En central fråga som dykt upp gång efter annan under arbetets gång är 

frågan om vilken folkrättslig status framförallt den civila personalen inom 
FMLOG har i händelse av krig. Är de kombattanter? Vilken befälsrätt har den 
militära personalen över de civilanställda? Detta är frågor som uppstått i 
samband med organiseringen av FMLOG och som måste utredas.  

Är det möjligt att förstärka Markverkstäderna med överföringsvärnpliktiga 
från fältförbanden? De mekaniker som utbildads i Försvarsmaktens 
mekanikerskolor och som faller för åldersstrecket i fältförbanden är en resurs 
som skulle göra ett gott tillskott på våra Markverkstäder i händelse av kris 
eller krig. En del av dessa är intecknade för den tekniska bataljonen, men det 
torde finnas flera än vad som åtgår där. 

 
Författaren kan konstatera och anser att han ovan i det närmaste har 

bevisat, att det antagande som gjordes inledningsvis och som låg till grund för 
den teorimodell som redovisats i figur 1 ovan, är korrekt. Ju högre mått på 
fredsrationalitet som efterhand uppnås ju större blir behovet av vidta åtgärder 
för att utveckla kompetens och kapacitet för Insatsorganisationens behov. 
Andra slutsatser är att det i dagsläget inom FM råder stor osäkerhet angående 
Markverkstädernas roll i Insatsorganisationen och att frågan har tryckts undan 
till förmån för att utveckla rationalitet och kostnadseffektivitet i stödet till 
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grundorganisationen. Något måste också göras åt dubbelinteckningen av 
nyckelpersonal både vad gäller tekniska officerare och civila specialister. 

 
 Tillförlitligheten hos respondenterna anser författaren vara hög med 
anledning av att respondenterna har valts ut med avsikt att de innehar 
befattningar som direkt går att hänföra till ämnet och syftet med uppsatsen. 
Samt att de tjänstgör på en nivå i FM som har bäring på ämnet. Därmed anser 
författaren att så kallad auktoritetstro32 har uppstått som är en av 
huvudreglerna i källkritik. Författaren har nästan uteslutande använt sig av 
primärkällor, sekundärkällor i de fall de förekommer har endast använts som 
bekräftelse på primärkällan. Risken för förvanskning av respondenternas 
uppgifter finns i och med att författaren sammanställt och avpersonifierat 
deras svar. Författaren tror dock att så inte har skett, eftersom han varit 
medveten om risken och på alla sätt försökt undvika detta under arbetets gång. 
Samtidighet och färskhet i materialet anser författaren råda, beroende på att 
det empiriska underlaget i huvudsak grundar sig på intervjuer som genomförts 
i nära anslutning till uppsatsarbetet. Även det faktum att alla respondenter i 
dagsläget har arbetsuppgifter och ansvar för frågor som berör uppsatsens 
ämne. Således är inte de frågor intervjuerna behandlar något som de tidigare 
arbetade aktiv med utan var aktuella. 
 I undersökningen har författaren också valt ut respondenter från olika 
enheter för att få en så bred bild som möjligt och därmed kunna jämföra svar 
mellan de olika enheterna och se vilka som överensstämmer och inte. 
Författaren har också valt intervjutekniken, ostrukturerade intervjuer, vilken 
anses ge svar med hög validitet.33 De studerade dokumenten och hemsidorna 
är av officiell natur och får därmed anses ha en hög validitet. 
 
 Det skrivna materialet som består av propositioner, regleringsbrev, 
skrivelser och rapporter mm. anser författaren ha en hög reliabilitet eftersom 
de är officiella och är fastställda av högt uppsatta tjänstemän. Information som 
hämtats från hemsidor på Internet har tagits från officiella sidor såsom 
Riksdagen, FM och statistiska centralbyrån. Dessa får anses även de ha hög 
reliabilitet på grund av dess officiella status. Reliabiliteten i 
intervjuundersökningen var svårare att säkerställa eftersom antalet 
respondenter från en och samma enhet inte var flera än en. Författaren anser 
ändå att reliabiliteten är godtagbar eftersom intervjuerna genomförts som 
samtal och han därmed har kunnat ställa kontrollfrågor när det varit något svar 
han inte förstått, eller då författaren varit osäker på vad respondenten menat. 
 
 Markverkstädernas roll i Insatsorganisationen har för författaren och även 
hans kollegor varit mycket oklar, varför författaren valde att undersöka frågan 
djupare i denna uppsats.  
 Omstruktureringen av Försvarsmaktens huvuddel och sedermera även 
underhåll−  och stödresurserna, innebar att försvarets verkstäders tidigare 
uppgift, att var och en skulle utgöra en stomme, till var sitt krigsförband 

                                                 
32 Ejvegård Rolf, (1996), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s 62. 
33 Andersen Heine, (1994) Vetenskapsteori och metodlära; introduktion, Studentlitteratur, 
Lund, s 86. 
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utgick. Omstruktureringen har haft ett starkt fokus på fredsrationalitet i 
Grundorganisationen och Insatsorganisationen har hitintills förbisetts. 
 Ämnet har studerats utifrån den rationalistiska organisationsteorin och 
utifrån vald teori samt ett antagande konstruerades den teorimodell som legat 
som grund för arbetet. 
 Grundläggande för Markverkstäderna och även hela FMLOG är att 
organisationen skall arbeta på samma sätt i fred, kris och krig. Det finns dock 
intressenter som vill utnyttja en del av de personella resurserna i andra 
organisationsenheter, i första hand, i händelse av en beredskapshöjning. 
Samtidigt förväntas efterfrågan på markverkstädernas tjänster att öka avsevärt, 
detta är en ekvation som lär vara svår att lösa. För att kunna möta framtiden 
med tillförsikt kan författaren konstatera att en planering, genomarbetning och 
förberedelser av hur detta kan genomföras är av stor vikt. I uppsatsen har 
författaren pekat på en del åtgärder som kan vara lämpliga att vidta, den 
övergripande och kanske viktigaste är att HKV lägger ett eller flera uppdrag 
på FMLOG genom så kallade centrala beställningar. Genom detta förfarande 
kan FMLOG särredovisa de kostnader som uppstår i samband med att stödet 
till Insatsorganisationen utvecklas och därmed inte snedvrida den 
fredsrationella utvecklingen som skall möjliggöra en konkurrensjämförelse av 
FMLOG. 
 Till min glädje har det under arbetets gång framkommit att en arbetsgrupp 
under FMLOG:s ledning skall utreda frågan djupare under andra halvåret 
2003. 
 
 I arbetet med uppsatsen har ett antal delfrågor kommit upp men inte 
kunnat belysas fullt ut inom ramen för uppsatsens problemformulering och 
omfång. Dessa delfrågor som är intressanta och som författaren ser ett behov 
av att belysa med vidare forskning är: 
 
 Hur skall Markverkstäderna kunna öka sin kapacitet och uthållighet i 

samband med en beredskapshöjning? 
 Vilka underhållsbehov i form av kompetenser och volymer kan 

Insatsorganisationen tänkas ha i framtiden? 
 Vilken folkrättslig status har personal ingående i FMLOG i händelse 

av krig? 
 Vilken befälsrätt har militär personal över civilanställda inom FMLOG 

i händelse av krig? 
 Vilka möjligheter finns det att förstärka Markverkstäderna i händelse 

av krig med överföringsvärnpliktiga från fältförbanden i 
Insatsorganisationen? 

 Finns det något eller några alternativ till Markverkstäderna som kan 
uppfylla Insatsorganisationens behov, vad avser militärspecifik teknisk 
kompetens?
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Intervjufrågor.  
Alla frågor har inte ställts till alla respondenter eftersom de inte varit relevanta. Till 
exempel har inte fråga 8 inte ställts till stf C GRO. 
 
 

1. Har markverkstäderna något uppdrag att ingå i eller organisera några förband 
till Insatsorganisationen? 

 
a. Bör de ha något uppdrag? 

 
b. Kommer de att få något uppdrag? 

 
2. Hur anser du att ett eventuellt uppdrag avseende beredskap och/eller 

förberedelser bör se ut? 
 

3. Vem är huvudman för FMLOG? (sätter mål) 
 

4. Förklara er enhets roll och intressen i kund−leverantörsförhållandet mellan 
FM och FMLOG. (gärna med inriktning på Markverkstäderna) 

 
5. Hur anser du att Markverkstädernas kompetens bäst kan utnyttjas för/i 

Inasatsorganisationen? A: Nationellt? B: Internationellt? 
 

6. Anser du att man kan/skall bryta om Markverkstädernas organisationsstruktur 
om/när vi tvingas uppåt i konfliktskalan? (fred, kris, krig) 

 
7. Finns det några mål/krav ställda på FMLOG angående Insatsorganisationens 

kompetensbehov avseende bakre tekniskt underhåll. 
 

8. Hur stor del av de 850 personerna i Markteknisk bataljon skall komma från 
FMLOG/Markverkstad? A: Officerare? B: Civila? 

 
9. Vad har hänt/kommer att hända med de operativa tekniska förbanden (2 

komp+1Plut)? 
 


