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      Logistikdoktrin ett måste? 
 

Sammandrag: Den svenska Försvarsmakten har genomgått efterkrigstidens största 
förändring. Försvarsmakten skiftar fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar. I detta 
skifte av fokus eller som det kallas ominriktning så utgör internationella insatser en viktig 
del av Försvarsmaktens uppgifter. I vilken riktning logistiken skall gå har det inte 
skrivits så mycket om. 
 
I denna uppsats beskrivs och analyseras processen avseende skrivandet av en svensk 
logistikdoktrin. Med ett policyanalytiskt perspektiv som teori studeras denna process. 
I uppsatsen beskrivs vilka alternativ som studerats för att kunna utgöra en grund för den 
svenska logistikdoktrinen. Alternativen skulle kunna vara NATO-länders logistikdoktrin 
eller omarbetande av reglemente eller handböcker. 
Syftet med uppsatsen är också att finna det problemområde (n) som gjort att processen 
tog sin början. 
När väl problemområde och alternativ beskrivits så analyseras processen kring 
skrivandet av doktrinen. 
Ordet doktrin är en speciell fråga i uppsatsen, det kanske slutade med en inriktning?   
Nyckelord: Doktrin, logistik, inriktning, policy analys, samarbetsstruktur och 
styrdokument  
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Abstract  
 
Is Logistics doctrine essential? 
 
The Swedish Armed Forces have gone through the most important changes 
since the post-war period. The Swedish Armed Forces are changing focus from 
an “invasion” defence to an operations defence. 
 
Operations have become an important part of the Swedish Armed Forces’ tasks 
as a result of this change of focus towards international efforts. The logistics 
system is also a part of the changes, though it has not been talked and written 
about very much so far. 
 
In this essay, the military doctrine in Swedish Armed Forces will be described 
and analysed. The theory used in this essay is based upon Rune Premfors’ 
model for studies of policy process. The method is a combination of study texts 
and interview of officers and people working at a civil authority (National 
Board of Civil Emergency Preparedness). 
 
In the essay, the alternatives that could be a basis for the Swedish Armed 
Forces logistics doctrine are described; they could be NATO-countries’ 
logistics doctrine or a remodelling of Swedish regulations or handbooks. 
 
The purpose of the essay is also to the find problem areas, which have made 
the process, start. 
 
After the alternatives and the problem areas have been identified, the process 
of writing the logistics doctrine will be analysed. 
 
The word doctrine is a special issue is this essay, perhaps the conclusion was a 
redirection. 
 
Keywords: 
 
Doctrine, logistics, aim and direction, policy analysis, collaboration structure 
and restraining documents.  
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1.   Inledning 
Under min studietid vid Försvarshögskolan har Försvarsmakten genomgått 

efterkrigstidens största förändring. Försvarsmakten skiftar fokus från 

invasionsförsvar till insatsförsvar med där tillhörande ledningssystem och detta 

är en följd av riksdagsbeslutet i mars år 2000. Överbefälhavaren säger i Dagens 

Nyheter ”Förändringen från det gamla invasionsförsvaret till det 

nätverksbaserade, rörliga insatsförsvaret är en förändring lika drastisk som när 

indelningsverket avskaffades och värnpliktsarmén infördes vid förförra 

sekelskiftet”.1 

 

Det har talats om Revolution in Military Affairs (RMA), 

informationskrigföring, manöverkrigföring, precisionsvapen mm under 

utbildningen vid Försvarshögskolan. 

Under min tjänstgöring i Försvarsmakten är det underhållstjänst som varit min 

facktjänst först i armén och sedan i flygvapnet. Det har talats mycket om den 

viktiga kursändring Försvarsmakten just nu genomför. I vilken riktning 

underhållstjänsten eller som det numera heter logistik skall gå har vi inte hört 

så mycket om. 

 

Tankar väcktes och funderingarna kretsade kring logistik i olika sammanhang. 

Våra fältövningar, stabstjänstövningar och internationella exempel har inte 

lyckats besvara funderingarna kring logistiken. 

Det har dock framkommit vid frågor att det inom Operativa Insatsledningen 

har startat ett arbete med en svensk logistikdoktrin eller vad den nu skall heta? 

Frågan då blev: En svensk logistikdoktrin nu?  

 

 

Detta med en svensk logistikdoktrin skapade frågor och tankar samt väckte 

nyfikenheten för logistik, det fanns ett område att studera och undersöka för att 

                                                           
1 Artikel i Dagens Nyheter, Fast utlandsstyrka ska lösa ÖB:s problem, 2002-03-01.  
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stilla nyfikenheten. Detta är orsaken och bakgrunden till denna uppsats med 

titel: Logistikdoktrin ett måste?  
 

1.1.  Problembakgrund 
Uppsatsarbetet tog sin början och ordet doktrin var ett centralt begrepp.  

Vad är egentligen doktrin? 

Nationalencyklopedin får ge första svaret:2 doktrin är en fastlagd teori som 

utgör grundval för handlande särskilt i politiska och militära frågor. Kommer 

från latinska doctrina, undervisning; vetenskap.  

 

Innan begreppet doktrin tas med in i den svenska Försvarsmakten 

måste en avstickare till NATO ( North Atlantic Treathy 

Organization) göras. Så här definierar NATO doktrin: 

Fundamental priciples by which the military forces guide their actions in 

support of objectives. It is authoritative but requires judgement in application.3 

 

Definitionen av militär doktrin i NATO är: Military doctrine is the 

combination of principles, policies, and concepts into an integrated system for 

the purpose of governing all components of a military force in combat, and 

assuring consistent, coordinated employment of these components. The origin 

of doctrine can be experience, theory, or both. Doctrine represent the available 

thought on the employment of forces that been adopted by an armed force. 

Doctrine is methodology, and if it is to work, all military elements must know, 

understand and respect it. Doctrine is implemented by tactics.4 

 

 

Finns det någon logistikdoktrin inom NATO- länderna?  

Efter ett kort detektivarbete kunde en av skolans lärare ge besked att det finns 

                                                           
2 http://www.ne.se 
3 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst, Försvarshögskolan 2001, s. 373. 
4 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst, Försvarshögskolan 2001, s. 374. 
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en NATO logistikdoktrin. Den är på ca 100 sidor och har namnet ”Allied Joint 

Logistic Doctrine”. Det är en viktig handling och så här viktig tycker man 

inom NATO att den är: 

”Allied Joint Logistic Doctrine” is one of the most significant 

accomplishments in the area of NATO Logistic publications during the past 

two years.5 

Arbetet med NATO: s logistikdoktrin tog sin början i november 1996 och den 

fanns klar för tillämpning i juli 1999. 

 

Från NATO går vägen till den svenska Försvarsmakten via vårt grannland i 

väster Norge. Hur ser man i Norge på begreppet doktrin? 

I Norge finns det Försvarets fellesoperative doktrine och här återfinns den 

norska definitionen på doktrin: ”Grunnleggende laeresetninger for utvikling og 

bruk av militaere styrker til stötte for nasjonale målsettinger. De er 

retningsgivende, men krever vurderinger når de anvendes”.6 

 

Efter denna mellanlandning i Norge tas flyget från Oslo till Stockholm. Nu är 

frågan om vi i Sverige har tagit fram en definition på begreppet doktrin? 

Inom den svenska Försvarsmakten har definitionen på begreppet doktrin låtit 

vänta på sig. Överbefälhavaren fastställde i december 2001 definitionen på 

militär doktrin och den är: ”Ett formellt uttryck för den kunskap och de 

föreställningar som utgör den viktigaste grunden för verksamheten inom det 

militära försvaret.” 

 

Det har påbörjats militärt doktrinarbete trots avsaknad av definition. I boken 

Försvarsmaktsidé och målbild anges att: ”Doktriner skall ge vägledning för 

Försvarsmaktens agerande i olika situationer, nationellt och internationellt, för 

utbildnings- och övningsverksamhet samt för utveckling av operativa 

förbandsmålsättningar och ramvillkor för förband och funktioner samt beskriva 
                                                           
5 NATO, Allied Joint Logistic Doctrine, July 1999, s. 9. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19 100:2017  
Mj Lars-Åke Nilsson 2002-05-13 
ChP 00-02  sid 7(66) 

sammanhanget mellan politisk, militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. 

Därvid skall de utgöra ett stöd för utveckling av taktiska doktrinerna”.7  

 

I Försvarsmakten pågår ett arbete med att utveckla och ta fram en strategisk 

och en operativ doktrin.8 Nu går vägen från Högkvarteret till Operativa 

Insatsledningen för att se vad som pågår i doktrin väg. 

 

Inom OPIL/J4 (Operativa Insatsledningen sektion J4) pågår sedan våren 2001 

utarbetandet av en första utgåva av Operativ logistikinriktning (OPI-4). Arbetet 

som inleddes med en förstudie är kopplat till projektet Operativ doktrin.  

Syftet med denna Operativa logistikinriktning är att ge nödvändig inriktning 

inom logistikområdet så att verksamheten och utvecklingen bedrivs mot rätt 

mål. Dokumentet är en inriktning vilket innebär att andra faktorer t.ex. 

ekonomiska kan påverka möjligheten att följa eller realisera dokumentets 

intentioner men strävan skall vara det som framgår av dokumentet. 

Här undrar säkert läsaren var kom ordet inriktning ifrån? 

Skulle det inte skrivas en svensk logistikdoktrin? 

Det råd som ges är att fortsätta läsa denna uppsats för då kanske svaret på 

frågan kommer. 

Logistik är den enda funktion där det pågår ett doktrinarbete just nu. 

 

Detta är en problembakgrund för att ge en del fakta kring definitionen doktrin i 

uppslagsverk, NATO, Norge och den svenska Försvarsmakten.  

 

 

 

1.2.  Problemformulering 
I förra kapitlet var det begreppet doktrin som förklarades allt från 
                                                                                                                                                         
6 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst, Försvarshögskolan 2001, s. 378. 
7 Försvarsmaktsidé och målbild, Rapport 5, 2001, HKV 23210:62144, s.172. 
8 Operativa Insatsledningen J4, Operativ logistikinriktning, 2001-07-16, OPL 01600:80639, 
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Nationalencyklopedin via NATO – Norge och så in i den svenska 

Försvarsmakten.  

Försvarsbeslutet i mars år 2000 innebar en övergång från invasionsförsvar till 

insatsförsvar. Vi fick också en ny ledningsstruktur och det skedde en klar 

markering att det är internationella uppgifter som från att ha varit en 

sidouppgift nu blir en huvuduppgift. 

Försvarsmakten är under omstöpning och detta ställer nya krav inom 

logistiken. 

Man kan fundera på om en svensk logistikdoktrin eller inriktning är ett led i 

denna omstöpning? 

Sverige deltager i hela skalan av fredsfrämjande insatser som humanitära, 

fredsbevarande eller fredsskapande. Vi deltager i olika övningar inom ramen 

för Partnerskap för fred (PFF). 

Mot bakgrund av ovanstående blir det intressant att undersöka varför det helt 

plötsligt behövs en logistikdoktrin. 

Avsikten är att beskriva vilka orsaker som lett fram till att Sverige måste 

processa fram en logistikdoktrin/inriktning nu? 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 
Med problemformuleringen som utgångspunkt är syftet med uppsatsen att 

beskriva och analysera den process som föregått skrivandet av en svensk 

logistikdoktrin/inriktning. 

Frågeställningarna är: 

 Vilka alternativ fanns då en svensk logistikdoktrin/inriktning skulle 

skrivas? 

 Vilket problemområde fanns som gjorde att processen logistikdoktrin/ 

inriktning tog sin början? 

 Vilka var med i processen? 

 Vad skall dokumentet heta? 

                                                                                                                                                         
 s. 1-6. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19 100:2017  
Mj Lars-Åke Nilsson 2002-05-13 
ChP 00-02  sid 9(66) 

1.4  Källor & Avgränsningar 
Svaret på uppsatsens frågeställningar söks dels genom dokument- och 

textanalys samt intervjuer. 

De källkritiska kriterier som ligger till grund för bedömningen och urvalet av 

de källor som nyttjats för uppsatsen är följande: Äkthetskriteriet, 

tidssambandet, källans oberoende samt tendensfriheten.9 

 

Skriftligt material 

Vad avser äkhetskriteriet kan följande sägas om källorna. De primärkällor som 

utgjort underlag för uppsatsen består av svenskt officiellt material med 

Regeringen eller Försvarsmakten som utgivare. Det tryckta materialet är 

dessutom genom sin karaktär utgivet i nära anslutning till respektive 

beslutstillfälle och uppfyller genom detta omedelbara tidssamband 

samtidighetskravet.10 Dessutom har NATO dokument använts vid textanalys. 

 

Dessa källor är således förstahandskällor och saknar därmed det 

beroendeförhållande som utmärker sekundärkällor genom s.k. tradering, d.v.s. 

att uppgiften gått i flera led. 

 

Respondenter 

Uppsatsens huvudsakliga empiriska grund utgörs till stor del av den 

intervjuserie som har genomförts mellan den 11 december 2001 

och 20 mars 2002. 

Samtliga respondenter är att betrakta som subjektiva förstahandskällor. Dessa 

kan delas in i två kategorier.  

Den första kategorin utgörs av officerare som tjänstgör på central nivå i 

Högkvarter, Operativa Insatsledningen, Försvarets Materielverk samt 

Försvarsmaktens Logistik. 

Den andra kategorin utgörs av ett urval officerare på taktisk nivå samt 
                                                           
9 Thurén, Torsten, Källkritik, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1997, s. 11. 
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tjänstemän inom civil myndighet. 

Båda kategorierna anses uppfylla kravet på såväl validitet och äkthet. Det som 

skiljer de båda kategorierna åt är närhet, respondenter på central nivå har en 

större närhet till processen eftersom projektet drivs på central nivå och en del 

överhörning sker.  På taktisk nivå och vid civil myndighet ökar avståndet till 

processen och därmed minskar närheten. 

 

Avgränsningar 

Tidpunkten för studien omfattar tiden från april 2001 – maj 2002 med motivet 

att det var då processen startade och fick struktur. 

Det har under denna tid pågått annat doktrinarbete inom Försvarsmakten. 

Doktriner skrivs på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. Detta 

doktrinarbete kommer inte att granskas.  

Det är enbart arbetet med den operativa inriktningen/doktrinen för logistik som 

skall studeras. 

 

1.5  Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom detta problemområde är sparsamt förekommande. Vid 

den research som gjorts före och under skrivandet av denna uppsats har det inte 

framkommit någon liknande studie med denna målsättning. 

 

Vid kontroll i FHS arkiv vad avser tidigare uppsatser/enskilda utredningar 

inom ämnet har det inte funnits någon sådan att ta utgångspunkt i. Det 

förekommer uppsatser och enskilda utredningar men i dessa berörs antingen 

logistik eller doktrin och inte kombinationen. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
10 Ibid. s. 26-34. 
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I Försvarshögskolans bibliotek har följande sökmotorer undersökts: 

 I Bibliotekets katalog över uppsatser from år 2001.11  

 Ingen uppsats funnen med samma problemområde. 

 LIBRIS12 som är den gemensamma katalogen för svenska universitets- 

högskole- och forskningsbibliotek.13  

Vid användande av sökord logistikdoktrin erhölls inga träffar. 

Begreppet logistik gav 759 träffar och doktrin gav 80 träffar. Flertalet 

av dessa träffar är utgivna böcker med begreppen logistik alternativt 

doktrin som nyckelord. 

 Den tredje och sista sökmotorn är den till FOI:s14 rapportdatabas.15 Vid 

användande av sökord logistikdoktrin erhölls inga träffar. Begreppet 

logistik gav 2 träffar och doktrin gav 16 träffar. Logistik och doktrin är 

nyckelord i FOI:s rapportdatabaser som förklarar antalet träffar men 

begreppen är inte med i någon rapport med enbart doktrin eller logistik 

eller som logistikdoktrin. 

 

En förklaring till att det ej återfunnits något tidigare material är det faktum att 

arbetet med en svensk logistikdoktrin för Försvarsmakten tog sin början våren 

2001. 

 

Vid Chefsprogrammet 00-02 skriver Major Hans Zettergren och 

Överstelöjtnant Torgeir Berg uppsatser med angränsande tema. Hans 

Zettergren skriver om vad logistik är och Torgeir Berg om framtidens logistik i 

ett systemperspektiv. 

 

 

 

                                                           
11 http://www.fhs.mil.se/biblioteket (katalog). 
12 Library Information System 
13 http://www.libris.kb.se/avancerad.sokning.html. 
14 Totalförsvarets forskningsinstitut 
15 http://www.foi.se/Rapporter/977319557.html 
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1.6   Struktur och Disposition 
Dispositionen av uppsatsen har följande struktur och uppdelning i olika kapitel 

och innehåll i stort: 

Kapitel 2: I kapitlet redovisas de teoretiska utgångspunkterna som använts i 

uppsatsen. Det redovisas två teorier och dessa är policy analys och 

policyprocess. Syftet med teori är att strukturera och analysera uppsatsens 

frågeställningar. En teori väljs och detta val motiveras. 

Kapitel 3: I förra kapitlet valdes en teori för uppsatsen, nu är det tid att välja en 

metod eller ett redskap för att lösa problemet. Det redovisas ett antal metoder 

och en lämplig metod väljs i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. 

Efter val av metod är tiden kommen för att välja en lämplig teknik eller själva 

hantverket för att samla in material till uppsatsen. Ett antal tekniker redovisas 

och en lämplig teknik väljs för att kunna svara upp mot den studie som skall 

göras. 

Slutligen beskrivs hur intervjuerna har genomförts och hur urvalet av 

respondenter skett. 

Kapitel 4: I detta kapitel sker det en övergång från teori till empiri. Här 

redovisas de intervjuer som gjorts av ett urval av officerare från den svenska 

Försvarsmakten och en civil myndighet nämligen Överstyrelsen för civil 

beredskap (ÖCB).  

Vald teori strukturerar uppsatsen så att empirin fasindelas.  

Frågan är: Logistikdoktrin ett måste? 

Kapitel 5: I detta kapitel återfinns diskussion och analys av vad som 

framkommit i den empiriska undersökningen. De olika faser av processen som 

betraktats skall nu studeras mer analytiskt.  

Uppsatsens frågeställningar utgör rubriker. I detta kapitel besvaras uppsatsens 

frågeställningar. 

Med empirin och den analys som skett dras slutsatser. Kapitlet avslutas med 

förslag till framtida forskning.   

Kapitel 6: är en sammanfattning av uppsatsen. 
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Kapitel 7: innehåller käll- och litteraturförteckning. 

Kapitel 8: Här återfinns bilagor och där redovisas vilka respondenter som varit 

med och de intervjufrågor som de svarat på. De förkortningar som förekommer 

förklaras.  

  

2.   Teorin 
2.1  Inledning 
Syftet med detta kapitel är att finna en lämplig teoretisk teori eller en modell 

för att kunna strukturera uppsatsen. 

Som frågeställningarna indikerar så torde svaren återfinnas inom 

policyforskning. Policyforskarna talar om policyprocessen dvs. gången av ett 

ärende från problemidentifiering till utvärdering.16 

Under studier av policyprocessen har jag funnit två för den här uppsatsen 

intressanta forskare med varsin teori. 

Den förste är Rune Premfors som har teorin ”policy analys”17 vilken återfinns 

under punkt 2.2. 

Den andre är Paul A. Sabatier som har utvecklat en modell som heter ”The 

Advocacy Coalition Framework”18 (ACF). Denna modell återfinns 

under punkt 2.3. 
 

2.2   Policyanalys 
Premfors skriver i sin bok att policyanalysen syftar till att utveckla 

professionell kunskap om offentliga handlingslinjer och program.19 Bokens 

syfte är att vara en introduktion till området policyprocess. 

I boken belyser Premfors olika synsätt, metoder och metoder i anslutning till 

policyprocessens olika faser. 

                                                           
16 Bengtsson, Hans, Politik, lag och praktik, Studentlitteratur, Lund 1998, s. 26. 
17 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989.  
18 Paul A Sabatier, Theories of the Policy Process, Westview Press, University of California 
1989, s. 121. 
19 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur 1989, baksidan. 
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I begreppet policy inbegrips olika åtgärder som vidtas för att förverkliga 

offentliga riktlinjer eller program. Enligt Premfors får det inte handla om 

mycket begränsade åtgärder eller enstaka beslut utan det är snarare en kedja av 

beslut. Det är kedjan som är en policy, en enskild länk är det inte.20 

 

Den egentliga betydelsen av termen analys är ungefär ”isärtagande”. Att 

analysera ett problem innebär att man på olika sätt delar in det i olika 

komponenter och betraktar en i taget. Detta är förstås det vanliga 

tillvägagångssättet vid all systematisk tankeverksamhet. Faran i denna process 

är att man vid sönderdelningen kan förlora uppfattningen om helheten. 

I en problemanalys finns alltid risken för en så kallad suboptimering det vill 

säga att man löser olika delproblem på ett optimalt sätt men att dessa 

dellösningar sammantaget förhindrar en optimal lösning på hela problemet.  

Därför bör begreppet analys omfatta både en sönderdelning och ett senare 

ihopfogande av delarna i ett delvis annorlunda mönster.  

 

Premfors beskriver några olika modeller för policyprocesser, den 

rationalistiska-, den begränsat rationalistiska-, den inkrementalistiska-, 

”garbage can”- och normativ–optimistiska modellen.21 

Premfors själv utgår från den rationalistiska modellen vilken kännetecknas av 

följande egenskaper: 

 En dominerande beslutsfattare. 

 Entydiga stabila mål. 

 Klar åtskillnad mellan mål och medel. 

 Fullständig information om samtliga medel/alternativ och deras 

konsekvenser. 

 Beslut tas i form av optimering. 

 

Varför just den rationalistiska modellen? 
                                                           
20 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, sid 9-10. 
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Övriga policyprocessmodeller som Premfors beskriver har det gemensamt att 

de modifierar flera av eller alla egenskaperna för den rationalistiska modellen i 

varierande grad. Modellerna är den begränsat rationalistiska modellen, den 

inkrementalistiska modellen, ”garbage can” modellen samt den normativ-

optimistiska modellen.22  

 

En huvudtes i Premfors bok är att analysprocessen bör vara en integrerad del i 

policyprocessen i stort. Detta motiverar Premfors med att en analytiker bör 

vara medveten om att de flesta policyprocesser stämmer illa med enkla 

föreställningar om rationell problemlösning.23 Premfors presenterar en 

fasmodell för policyprocessen och dessa faser kan variera i antal från fem (5) 

upp till tio (10). Premfors har i sin bok valt att redovisa sju (7) faser i sin 

modell:  

1. Problem 

2. Alternativ 

3. Rekommendation 

4. Beslut 

5. Genomförande 

6. Utvärdering 

7. Återförande 

 

Problemfasen 

I denna fas identifieras och struktureras policyproblemet. Avseende 

identifiering av problemet skiljer Premfors på problemsökning och problemval. 

I samband med problemsökning aktualiseras metoder och tekniker av ett slag 

som närmast har att göra med individers och offentliga organisationers 

generella förmåga att effektivt inhämta information. 

                                                                                                                                                         
21 Ibid. s. 41-43. 
22 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 41-42. 
23 Ibid. s. 44-46. 
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Ambitionen är att identifiera problem så tidigt som möjligt.24 Problemval är 

enligt Premfors den troligaste uppgiften för en analytiker. För problemval 

presenteras i boken en matris tillverkad av Brian Hogwood och Lewis Gunn 

för att strukturera och systematisera problemet. 

Om problemidentifiering främst handlar om att välja rätt problem, eller snarare 

rätt problemområde, så gäller problemstrukturering uppgiften att beskriva eller 

om man så vill strukturera problemet rätt. Premfors beskriver detta något 

förenklat som att göra en snabbversion av analysen i sin helhet eller åtminstone 

fram till rekommendationsfasen. 

Premfors lyfter fram ett problem PM som tagits fram av Edward Quade som på 

ett preliminärt sätt diskuterar problemets bakgrund och orsaker, skäl för en 

analys, målgrupper, vinnare respektive förlorare, besläktade program och 

aktiviteter, målsättning för eventuella åtgärder, framgångskriterier, analysram 

och slutligen alternativ. 

 

Alternativfasen 

I denna fas söks och värderas alternativa lösningar.25 Avseende 

alternativsökning framhålls kreativiteten hos problemsökaren. Premfors 

betonar dock att kreativiteten inte är allt vid alternativsökning. Vid 

efterföljande värdering av alternativen är det viktigt att bara ta med ett mycket 

begränsat antal förslag till lösning av det aktuella policyproblemet.  

Lämpliga metoder vid alternativsökning som beskrivs av Premfors är 

”synectics” och ”brainstorming”. När Premfors behandlar 

alternativvärderingen betonar han att de analytiska aktiviteter som inbegrips 

inte avser att leda ända fram till det formella beslutsfattandet. 

 

 

 Premfors delar in tillvägagångssättet vid alternativvärdering i olika 

metodfamiljer: 
                                                           
24 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 44-56. 
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 Framtidsbedömningar26 

 Beslutsanalys27 

 Kostnadsnyttoanalys28 

 

Rekommendationsfasen 

Här bestämmer sig analytikern för en eller ibland ett fåtal alternativ och 

kommunicerar detta med val av handlingslinjer.29 Policynanalytikern skall här 

efter bästa förmåga tala om vad som bör göras dvs. peka ut och argumentera 

för det bästa alternativet.30 

Premfors påpekar att klara, konsistenta och generella mål är en bristvara i 

policyprocessen. För att klara sin uppgift att koppla samman mål och 

alternativens egenskaper måste policynanalytikern därför utveckla sina egna 

kriterier. Dessa kriterier är i normalfallet en tolkning av uppdragsgivarens mål 

men de går också tillbaka till analytikerns egna insikter om och värderingar 

kring i policyprocessen ofta förekommande kriteriertyper och deras 

egenskaper; ekonomisk effektivitet och rättvis fördelning, valfrihet, flexibilitet 

och förutsägbarhet, medborgaranalytikern, politisk och administrativ 

genomförbarhet samt politiska ideologier och etiska system.31 

Det finns inga undergörande metoder för att värdera framtagna alternativ 

utifrån framtagna konsekvenser och kriterier. Premfors redovisar istället något 

som han kallar för enkla verktyg:32 tumregelmetoder som parvisa jämförelser 

och satisfiering. 

 

 

Beslutsfasen 

                                                                                                                                                         
25 Ibid. s. 57-68. 
26 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 70-73.. 
27 Ibid. s. 73-76. 
28 Ibid. s. 76-82. 
29 Ibid. s. 44. 
30 Ibid. s. 87. 
31 Ibid. s. 90-101. 
32 Ibid. s. 101-110. 
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I denna fas är det beslutsfattaren som fattar det formella beslut om val av 

alternativ, dvs. det formella, legitimerade beslutet om en viss policy. I den här 

fasen nedtonas analytikerns roll till förmån för beslutsfattaren, men helt utan 

uppgifter är den förre inte t.ex. genom uppdrag om förnyad analys eller analys 

inom beslutsorganens ram.33 

Premfors definierar beslutsfasen som de aktiviteter som förekommer i och i 

omedelbar närhet till det formella beslutsfattandet i politiskt-administrativa 

organ.34 

 

Genomförandefasen 

Denna fas domineras av handling dvs. aktiviteter som följer på det formella 

beslutet och pågår tills en handlingslinje eller ett program omsatts i praktisk 

verksamhet snarare än analys, men här finns också många analysuppgifter.35 

Ett exempel på policyanalytikerns roll som Premfors lyfter fram är att bidra till 

att förverkliga intentionerna bakom det formella beslutet eller att belysa 

svårigheterna med implementationen av det formella beslutet om det ingår i 

uppdraget.36 

 

Utvärderingsfasen 

Då frågan ställs hur det har gått blir processen återigen analystung och 

analytikern ibland en aktör.37  

I denna fas försöker man att ta reda på om en handlingslinje eller ett 

handlingsprogram uppfyllt de förväntningar som vägledde det formella beslutet 

eller andra aktörers förväntningar i samband med detta beslut varvid 

analytikerna återigen är en viktig aktör.38 

                                                           
33 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 44. 
34 Ibid. s. 118 
35 Ibid. s. 44. 
36 Ibid. s. 129. 
37 Ibid. s. 44. 
38 Ibid. s. 141. 
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Återföringsfasen 

I denna fas dras slutligen konkreta och handlingsrelevanta lärdomar för 

framtiden av vad som hittills skett - ibland på basis av analys.39 

Premfors diskuterar tre återföringstyper: 

1. Fortsättning 

2. Förändring 

3. Avveckling 

 

Fortsättning innebär att en handlingslinje eller ett program i allt väsentligt 

fortsätter som förut.40 

Förändring innebär att en handlingslinje eller ett program ges en ändrad 

inriktning i något väsentligt avseende. Avveckling är den mest sällsynta typen 

av återföring. 

Slutligen trycker Premfors på att denna fas är väl så viktig som de övriga 

faserna, men den är också tillsammans med problemfasen den delen i 

policyprocessen vi förstår minst och förmodligen hanterar sämst. 

 

2.3  Policyprocess  
Paul A Sabatier har utvecklat grunden till modellen ”The Advocacy Coalition 

Framework”( förkortningen ACF kommer att användas i fortsättningen). 

Paul A Sabatier:s utgångspunkt var att finna ett alternativ till ”Stage Heuristic” 

modellen som dittills hade dominerat studier av policy processer.  

 

Han ville också förena det bästa från de två tillvägagångssätten ”top-down” 

och ”bottom-up” vid studier av policy processer. Han ville också införliva den 

”tekniska informationen” i sin modell för att ge den en mer framträdande roll 

vid studier av policyprocesser. 

 

Paul A Sabatier inledde senare ett samarbete med Hank C. Jenkins-Smith, som 
                                                           
39 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 44. 
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i stort sett oberoende från Sabatier utvecklat ett liknande koncept för att 

analysera policyprocesser på ett vetenskapligt sätt.41 

ACF vilade på fem antaganden eller förutsättningar som grundar sig på policy 

implementering nämligen: 

För det första: ACF teorier om att policyprocesser måste ta hänsyn till hur 

”teknisk information” påverkar problemet och vilken effekt denna information 

har på olika lösningar. 

För det andra: Det krävs ett relativt långt tidsperspektiv för att förstå processen 

bakom policyförändringar. Sabatier och Jenkins Smith talar om minst ett 

årtionde eller mer. 

För det tredje: ACF tonar ner vikten av den offentliga beslutsstrukturen- 

organisationen och lyfter istället fram de politiska subsystem och deras 

påverkan på policyprocesser. 

De båda författarna belyser den påverkan som aktörer eller organisationer som 

är berörda av eller är intresserade av frågan har på policyskapandet kring 

densamma. 

För det fjärde: ACF vill vidga synen på de subsystem som påverkar 

policyprocessen. ACF delar in dessa i två kategorier: dels journalister, forskare 

och policy analytiker som har en betydande roll vid såväl skapande, spridande 

som utvärdering och dels i alla nivåer av myndighetsutövande som är aktiva i 

såväl policyformulering som implementering. 

 

Författarna pekar på att det i vissa länder skapas policy ofta på lägre eller lokal 

nivå för att sedan spridas/utvecklas till att bli en landsomfattande policy. 

För det femte: Offentlig policy och program innefattar teorier eller 

målsättningar och hur dessa skall uppnås.  

 

Här ingår värde prioriteringar, hur relationer uppfattas och en uppfattning om 

                                                                                                                                                         
40 Ibid. s. 147-152. 
41 Paul A Sabatier, Theories of the Policy Process, Westview Press, University of 
California1989, s. 117-118. 
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andra stater samt storleken på problemet. 

Förmågan att kartlägga ”trosföreställningar och handlingsprogram” förbättras 

om man sätter dessa förutsättningar tillsammans. Detta skapar förutsättningar 

för att utvärdera olika aktörers påverkan och då särskilt den tekniska 

informationen och dess betydelse för policyförändringar. 

 

Det finns två utifrån verkande grupper av parametrar som påverkar processen.42 

Den första gruppen, de relativt stabila parametrarna utgörs av de 

grundläggande parametrarna för själva problemet, grunder för hur naturresurser 

skall fördelas, grundläggande sociokulturella värderingar och grundläggande 

konstitutionella strukturen. 

Den andra gruppen, de mer påverkbara eller föränderliga parametrarna, utgörs 

av förändringar av socioekonomiska förhållanden, föränderliga 

politiska/beslutande sammansättningar t.ex. koalitioner samt policybeslut och 

påverkan från andra subsystem. I den utvecklade modellen har författarna lagt 

till ytterligare en parameter bland de föränderliga nämligen förändringar i den 

allmänna opinionen.43 

 

ACF antar att policyståndpunkter är det fundamentala kittet som håller 

samman en koalition. Detta för att de representerar grundläggande 

normgivande och empiriska åtaganden inom den specialiserade policyelitens 

domäner. 

Författarna hävdar att ACF i stort uppfyller kravet på att vara en vetenskapligt 

grundad teori. ACF har klart och tydligt definierade ”kritiska villkor”.  

 

 

 

                                                           
42 Paul A Sabatier, Theories of the Policy Process, Westview Press, University of California 
1989, s. 121. 
43 Ibid. s. 149. 
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ACF har två enkla drivkrafter:44 

1. Koalitionsmedlemmarnas grundläggande värderingar 

2. Externa störningar 

 

ACF har många vederläggande hypoteser och är relativt bred inom sitt 

användningsområde. Grunden för skapandet av ACF har sin utgångspunkt i 

den amerikanska politiska världen. 

Författarna anser dock att den är användbar i andra miljöer/system bara man 

definierar vad som menas med en förändring i systemets styrande koalition och 

status på de dokument som studeras. 

 

2.4   Val av teorianknytning 
Syftet med val av policyprocessmodell är att kunna strukturera och analysera 

uppsatsens frågeställningar. 

Paul A Sabatier: s teori om The Advocat Coalition Framework fyller inte 

riktigt det teoristöd som behövs för uppsatsen. Den första anledningen är att 

ACF främst är framtagen för att studera policyprocesser i USA. Min studie 

omfattar en process i den svenska Försvarsmakten. 

Nästa anledning är att Sabatier gör ett antagande att ACF inte skall studeras 

under för kort tid, han talar om minst ett decennium. Detta ställer till problem i 

den här uppsatsen där den del av processen som studeras är ganska kort och 

avgränsad till 13 månader. 

Med dessa två argument att studera policyprocesser i USA och under lång tid 

(minst ett decennium) väljer jag därför inte ACF som teoristöd i min uppsats. 

 

Premfors delar in policyprocessen i sju faser i sin modell; problem, alternativ, 

rekommendation, beslut, genomförande, utvärdering och återföring.  

 

                                                           
44 Paul A Sabatier, Theories of the Policy Process, Westview Press, University of California, 
1989, s. 150. 
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Fem av Premfors sju faser går att omsätta på uppsatsens frågeställningar för att 

strukturera och analysera uppsatsen nämligen: 

1. Problem 

2. Alternativ 

3. Rekommendation 

4. Beslut 

5. Genomförande 

 

Faserna utvärdering och återföring studeras inte med motivet att processen 

med att skriva en logistikdoktrin har inte nått dessa faser och är inte föremål 

för studien. 

 

Med ovanstående argument som stöd väljs därför Rune Premfors policyanalys 

som utgångspunkt och teori för studien. Den kan vara ett stöd för att studera 

processens olika faser vid framtagandet av en svensk logistikdoktrin. 

Premfors faser kan på ett logiskt sätt strukturera uppsatsens frågor vars svar 

skall ge en bild av processen som föregått skrivandet av en logistikdoktrin för 

Försvarsmakten. 

Med Premfors fem faser som teoretisk grund kan det empiriska materialet 

studeras även om tidsperioden som studeras endast är 13 månader. 

 

3.   Metod 
3.1   Metoder 
I detta kapitel redovisas olika metoder eller redskap. Därefter väljs en lämplig 

metod som bäst svarar upp mot problemformulering och frågeställningar. 

Sedan redovisas olika tekniker eller själva hantverket för att samla in material. 

Ett val av lämplig teknik sker också i syfte att kunna svara på uppsatsens 

frågeställningar. 
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Avslutningsvis redovisas hur urvalet av respondenter skett och hur frågorna till 

dem utformats. 

 

En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny 

kunskap.45 Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod och fem (5) 

viktiga delar är: 

 Det måste finnas en process som i detta fall står i fokus har många 

verkligheter. 

 Man måste göra ett systematiskt urval av informationen. 

 Man skall kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 

 Resultatet skall presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och 

granska hållbarheten. 

 Resultatet skall möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de 

samhälleliga förhållanden man står inför för att detta skall kunna leda 

till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse. 

 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne vi skall skriva 

om och hur man ämnar behandla ämnet. Man måste skilja på kvalitativ och 

kvantitativ metod.  De två olika metoderna innebär: 

 

Kvalitativ metod innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt 

ett förstående syfte. Man är inriktad på att pröva om informationen har generell 

giltighet. Det centrala blir att man genom olika sätt att samla in information 

dels kan få en djupare förståelse av det problemkomplex vi studerar, dels kan 

beskriva helheten av det sammanhang som det inryms i. Metoden kännetecknas 

av närhet till den källa vi hämtar vår information från.  

 

 

Kvantitativ metod är mer formaliserad och strukturerad. Metoden är i långt 
                                                           
45 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningens metodik, Studentlitteratur,  
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större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. 

 

Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den 

frågeställning man valt. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. 

Uppläggning och planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i 

förhållande till informationskällan. Allt detta är nödvändigt för att kunna 

genomföra formaliserade analyser, göra de jämförelser och pröva om det 

resultat vi kommit fram till gäller alla de enheter vi önskar uttala oss om. 

Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ 

information. 
 
Man kan sedan utföra dessa studier med olika metoder innanför kvalitativ och 

kvantitativ metod och dessa kan vara:46 

 Deskription där man helt enkelt redogör för hur något ser ut, är 

beskaffat, fungerar, hur ett visst beslut kommit till. 

 Fallstudie där syftet är att ta en liten del av ett stort förlopp och med 

hjälp av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga 

representerar verkligheten. 

 Klassificering innebär att man med hjälp av någon lämplig teknik 

samlar in de data man tror sig behöva och därefter sorterar in data i de 

tidigare uppgjorda klassificeringssystemet. 

 Kvantifiering innebär att man med insamlade data kvantifierar de i 

betydelsen att det kan räknas, anges i siffror eller termer som motsvarar 

siffror. 

 Hypotesprövning är ett antagande forskaren gör, helt enkelt 

kvalificerade gissningar (sammanhang av kända fakta) om vissa 

förhållanden. Dessa hypoteser förkastas eller verifieras sedan i arbetets 

gång. 

 Teoribildning är inte en beskrivning av hur undersökningsobjektet 
                                                                                                                                                         
Lund 1997, s. 13-14. 
46 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund (1993) 1996, s. 30-40. 
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verkligen fungerar eller ser ut i vissa avseenden, utan är en förenklad 

bild av hur vissa delar av det kan tänkas hänga ihop och fungera.  

 För att pröva en teori används hypotesprövning. 

 Modellbildning är en vidareutveckling av en teori. I modellen gäller det 

inte bara hypoteser, vilka kan ge vissa förklaringar på vissa bestämda 

frågor. Modellen vill dessutom ge en i vissa avseenden bestämd bild av 

verkligheten. Ju mer komplicerad modellen görs desto större är 

möjligheten att den återspeglar verkligheten. 

 Komparation innebär att man jämför två eller flera företeelser. Vitsen 

med jämförelse är att man vill förklara en viss företeelse genom att 

jämföra med ett annat som man har en hel del fakta om. 

 Prediktion och prognoser innebär att man gör förutsägelser om vad 

som skall hända i framtiden. Sådana förutsägelser är vanliga inom 

ekonomi och metrologi. 

 

3.2   Vald metod 
Den metod som har valts för uppsatsens huvuddiskussion i syfte att möjliggöra 

ett besvarande av de inledande frågeställningarna är den kvalitativa metoden. 

Valet av den kvalitativa metoden grundas såväl på själva ämnet för uppsatsen 

som själva syftet med undersökningen.47 Uppsatsen bygger på ett antal 

frågeställningar, vars svar skall sökas genom dokumentstudier och textanalys 

samt intervju av några av dem som har kännedom om processen. 

Dokumentstudier används som faktainsamlingsmetod. Tryckt material kommer 

att studeras. 

 

 

 

Den kvantitativa metoden som har som utgångspunkt att det som studeras även 

                                                                                                                                                         
 
47 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur,  
Lund 1997, s. 14. 
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skall kunna göras mätbart och att resultatet skall presenteras numeriskt väljs 

därför bort.48 

 

3.3   Tekniker 
När vi talar om tekniker kommer vi vanligen in på själva handlaget och 

hantverket. Istället för teknik säger man ibland metodik.49 

Med tekniker åsyftas det sätt på vilket man samlar in material. De olika 

vetenskapliga tekniker som finns är bl.a. följande: 

 Litteratursökning med vilket avses i stort sett allt tryckt material såsom 

böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer mm. 

 Intervjuer där man genom urval frågar ut en respondent i taget eller i 

vissa fall flera respondenter i taget. 

 Enkäter där man genom skriftligt frågeformulär samlar in uppgifter 

inom ett urval av respondenter. Man kan nå många personer, svaren är 

skriftliga och därmed lättare att bearbeta. 

 Deltagande observation är när forskaren beskriver ett skede eller en 

process som han deltar i eller en organisation som han är medlem av 

eller på annat vis har inblick i. 

 

Kvalitativ intervju: 

”The danger of too much flexibility are just as obvious as the truth in the 

argument that to give to everybody shoes of size 8 is to give the same thing to 

everybody, yet with different effect”.50 

I ovanstående citat pekar Galtung på de svårigheter vi står inför när det gäller 

både kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Den kvantitativa intervjun är som 

att ge alla skor av storlek 41 - alla får samma instruktioner.  

Detta innebär inte att de betyder samma sak för alla, tvärtom är det troliga att 

informationen uppfattas mycket olika. Den stora flexibiliteten som vi har i 
                                                           
48 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur,  
Lund 1997, s. 15. 
49 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund (1993) 1996, s. 42-66. 
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kvalitativa intervjuer kan å andra sidan också ge problem.51 

 

Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar 

en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den 

intervjuform där forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller 

undersökningspersonerna. 

Vi skiljer mellan informant- och respondentintervju. Respondentintervju går 

helt enkelt ut på att vi intervjuar personer som själva är delaktiga i den 

företeelse vi studerar. En informantintervju innebär till skillnad från detta att vi 

pratar med en person som själv står utanför den företeelse vi studerar men som 

har mycket att säga om det.   

 

3.4   Vald teknik 
Den kvalitativa intervjun väljs därför att den svarar bäst upp mot den studie 

som skall göras. Intervjuer kommer att ske på respondentens respektive 

arbetsplats och då liknar undersökningssituationen en vardaglig situation och 

ett vanligt samtal.   

Det kommer att genomföras både respondent och informantintervjuer. 

Närheten till processen avgör vilken av de två kategorierna det blir.  

Intervjuer kommer att tas upp på band och senare skrivas ut. Intervjuer 

kommer till största delen att ske enskilt. 

 

3.5   Urval av respondenter 
Syftet med kvalitativa intervjuer skall vara att öka informationsvärdet och 

skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen 

vi studerar. 

Det innebär att urvalet av undersökningsenheter eller fall inte sker 

slumpmässigt (i statistisk bemärkelse) eller tillfälligt (i vardaglig betydelse). 

                                                                                                                                                         
50 Galtung 1967. 
51 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur,  
Lund 1997, s. 99-104. 
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Urvalet görs sytematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är 

teoretiskt och strategiskt definierade. Strategiskt kan innebära att vi söker efter 

”extrema” fall, inte de genomsnittliga, för att på det viset få en så stor 

variationsbredd som möjligt i materialet. 

Urvalet av respondenter har skett beroende på vilken nivå inom 

Försvarsmakten man tjänstgör. I intervjumaterialet återfinns officerare från 

central, operativ samt taktisk nivå. För att få en bild av hur informationen nått 

utanför Försvarsmakten har representanter från Överstyrelsen för civil 

beredskap (ÖCB) tagits med. 

 

Den andra urvalsfaktorn är att samtliga respondenter innehar befattningar inom 

logistik. Eftersom uppsatsen beskriver arbetet med en operativ 

logistikdoktrin/inriktning så är det inom olika logistikbefattningar som 

kunskapen borde finnas. Respondenterna från ÖCB innehar det civila 

samhällets kunskaper om transporter vilket är en del i logistiken. 

 

Efter att respondenterna hade identifierats har dessa tillfrågats om de vill låta 

sig intervjuas. Respondenterna har vid intervjutillfället inte känt till vilka de 

övriga respondenterna är. 

Intervjumaterialet utgör uppsatsens huvudsakliga empiriska grund. 

 

Respondenterna hade förberetts på att intervjuerna skulle tas upp på band. 

Detta för att respondenterna skulle förbereda sig mentalt på vad som väntade.  

 

Frågor till respondenterna 

För att strukturera frågorna till respondenterna har delar av Premfors modell 

med sju faser nyttjats. De fem faser som används är problem, alternativ, 

rekommendation, beslut och genomförande. 

 

Intervjufrågorna har utformats på ett så strukturerat och språkligt korrekt sätt 
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som möjligt för detta ändamål. Vid utformning av frågorna har objektivitet 

eftersträvats, därför är frågorna något neutrala till sin karaktär för att inte styra 

respondenterna.  

Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvangs bok har legat till grund för 

intervjuteknik och utformning av frågorna.52 

De inledande frågeställningarna är av allmän karaktär för att kunna 

dokumentera deras befattning och vardags arbetet. 

Samtliga respondenter erhåller samma frågeställningar. Vid intervjutillfället 

efterfrågades respondenternas egen syn på processen att skriva en svensk 

logistikdoktrin för att tona ner deras officiella ställning. Intervjuerna har 

spelats in på band och har i efterhand nedtecknats så ordagrant som möjligt i en 

falljournal som utgör grunden för den empiriska studien. Intervjufrågorna 

redovisas under bilaga1. 

 

4.    Logistikdoktrinens tillkomst  
Det här kapitlet innehåller uppsatsens empiriska del. I kapitlet återges delar av 

de intervjuer som har gjorts med ett urval av officerare på central, operativ 

samt taktisk nivå. För att få en bild av hur informationen angående en operativ 

logistik doktrin/inriktning nått utanför Försvarsmakten så återinfinns 

respondenter från en civil myndighet nämligen ÖCB (Överstyrelsen för Civil 

Beredskap). Samtliga respondenter har en logistikbefattning eller god kunskap 

om logistik. 

 

Premfors fem faser (problem, alternativ, rekommendation, beslut och 

genomförande) är den teoretiska grunden som intervjuerna delats in i.  

4.1  Problemfasen 
I mycket allmänna termer kan vi vara ense om att ett problem betecknar ett 

tillstånd som är otillfredsställande.53  

                                                           
52 Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, 
 Lund 1997. 
53 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 49. 
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Arbetet med en svensk logistikdoktrin har pågått sedan våren år 2001. 

Tankarna från min sida kretsade kring vad problemet är som gjort att arbetet 

startade? 

 

Respondenternas uppfattningar kring problemområdet divergerar avsevärt. Det 

finns fem olika problemområden som respondenterna anger som skäl till att 

arbetet med en svensk logistikdoktrin startat under våren 2001 och dessa är: 

 Ominriktningen. 

 Styrdokument saknas. 

 Målbild/visioner saknas.  

 Internationaliseringen. 

 Ett politiskt krav. 

 

Ominriktningen 

Fem av respondenterna anger ominriktningen som skäl.  

Huvudorsaken är att vi har gått in i en ny Försvarsmakt med annorlunda 

uppgifter och ny organisationsstruktur. Försvarsbeslut år 2000 som innebar en 

ominriktning från invasionsförsvar till ett insatsförsvar är den främsta orsaken 

till arbetets uppstart.  

Enligt en respondent kan det uttryckas så här ”Vi pratar om det nya försvaret 

och det ställer annorlunda krav på hur vi utformar vårt logistiksystem och hur 

vi bedriver denna typ av verksamhet vilket inneburit att många gamla 

sanningar, gamla handböcker som har funnits tidigare inte är up to date”. 

 

 

Styrdokument saknas 

Enligt en respondent har det saknats styrdokument och det är en av orsakerna 

till att arbetet med en logistikdoktin startat. Enligt denne respondent så är det 

så här ”På den här nivån har det inte funnits något tydligt operativt 

                                                                                                                                                         
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19 100:2017  
Mj Lars-Åke Nilsson 2002-05-13 
ChP 00-02  sid 32(66) 

styrdokument om logisikverksamhet utan det som funnits har varit någon form 

av stående order som Swedish Armed Forces International Command 

(SWEDINT)  

haft för utlandsstyrkans verksamhet”.54 

En annan respondent uttrycker det så här ”En logistikdoktrin saknas  därför att 

det finns ingen och hela det operativa verket som fanns på Milo-tiden 

försvann”. Samme respondent forsätter med ”Ledningsnivån som fanns 

tidigare på Milo-nivå är borta och när OPIL (Operativa Insatsledningen) 

skapades så började vi i stort sett med ett oskrivet ark för att skapa ett 

dokument som skall vara en del i den dokumenthieraki  som skall utgöras av 

allt från militärstrategisk doktrin ner till funktionsplaner”. 

Det var en hieraki av styrdokument tidigare. I Högkvarteret gavs det ut 

operativa verk i form av OPP (Operativ planering) dess bröts ner på 

militärområdes nivå till operativa verk som utgjorde grunden för reglemente, 

planering, utbildning och fältövningar. 

 

Målbild/visioner saknas 

Avsaknaden av målbild/visioner anger en del respondenter som ett 

problemområde som en operativ logistikdoktrin/inriktning skulle råda bot på.  

En respondent uttryckte det så här ”Det finns igen målbild idag, ledstjärnorna 

bör stå i doktrinen/inriktningen för idag är det  lite lapp och laga inom 

logistiken”.   

Mycket beror på att de andra målbilderna heller inte är klara anger en 

respondent och tillägger att ”Tar vi målbild 2010 så är den ganska dimmig i 

kanterna och att utforma inriktningen  för logistiken innan man vet vad man 

skall stötta är lite svårt”.   

Det är inte så förvånande att det saknas målbild för så här är det enligt en 

respondent ”Det finns inte ens en klar målbild för Försvarsmakten som helhet 

så hur skulle logistiken klara detta som inte ens Försvarsmakten klarar av”.  

                                                           
54 Joint Military Doctrine, Peace Support Operations, Swedish Armed Forces, Stockholm 1997 
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Internationaliseringen 

Stora flertalet respondenter anger att internationaliseringen är orsaken eller det 

problemområde som gjort att arbetet startade. Några kombinerar 

ominriktningen och internationaliseringen som orsaker eller problemområden 

som gjort det nödvändigt att skriva en logistikdoktrin/inriktning. 

Respondenterna anger några olika faktorer som ligger i begreppet 

internationalisering.  

Enligt några respondenter så är nyckelordet samarbetsstrukturer. Enligt dessa 

respondenter så är de utökade internationella åtaganden som Sverige nu gör på 

den militära sidan och kopplat till det så har vi gått in i ett antal 

samarbetsstrukturer som vi inte har varit med i tidigare.  

 

Den första samarbetsstrukturen är PfP (Partnership for Peace) samarbetet inom 

ramen för NATO. Detta har utvecklats efterhand och blivit egentligen mycket 

mer än vad Sverige trodde från början.  En respondent säger så här ”Från 

början trodde vi att det var att utbyta lite information och deltaga i någon 

mindre övningsverksamhet och lite ”social events” men det har blivit ett skarpt 

samarbete där vi har gått med i skarpa operationer pga. att vi är partnerland till 

NATO”. 

 

Den andra samarbetsstrukturen är när Sverige gick med i EU (Europeiska 

Unionen) för då har Sverige samtidigt sagt ja till att deltaga i EU-krishantering. 

I denna EU-krishanteringsstyrka ingår bla. SWAFRAP (Swedish Air Force 

Rapid Reaction Unit) och efter några övningar med SWAFRAP förbanden i 

internationella övningar så har man sett hur pass komplext det här är och hur 

mycket samverkan det krävs runt logistiken.  

Enligt en respondent så är ”Uppfattningen att SWAFRAP är 80 % logistik, 

grundat på andra europeiska förband som varit med i Kosovo insatsen med 

basering i Italien”.  
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Den tredje samarbetsstrukturen är övningsverksamhet. En av respondenterna 

som deltagit i övningsverksamhet med annat land uttrycker det så här. ”Jag 

hade förmånen att vara med i Allied Effort i Polen för ett tag sedan och det är 

tveklöst på det sättet att vi ligger långt, långt efter när det gäller doktriner och 

handböcker som är utvecklade för i detta fall CJTF (Combained Joint Task 

Force) konceptet.” 

Samme respondent säger”Vi måste också på något sätt ha idéer om hur vi skall 

göra det här rent praktiskt. Det är tveklöst så att vi inte har tagit tag i denna bit, 

det gäller inte bara logistik, det gäller taktiska doktriner och doktriner inom 

alla möjliga områden så det är inte något specifikt för logistik och 

underhållstjänst. 

Det blir akut när man ser andra doktriner och när man skall dit för att 

understödja så inser man själv att vi måste ha något motsvarande”.  

 

Försvarsmaktens internationalisering och interoperabilitetskrav som pekar mot 

behovet av ett slags ”tänk” går också in under övningsverksamhet och är en 

samarbetsstruktur enligt en respondent. 

En respondent ger ett exempel för att visa på betydelsen av Försvarsmaktens 

nya internationella engagemang för enligt honom ”Så räcker det inte att 

genomföra marsch mellan Åmål och Säffle för när det passeras gränser mellan 

länder det är då det blir det svårt”. 

Enligt samme respondent som uttryckte det så här ”Den internationella 

aspekten kan tas med i den nationella och då menar jag bredare än bara 

transporter och underlag kan annars bara hämtas från större nationella övningar 

då kan man se smakprov på logistik annars kommer detta att falla i glömska 

nationellt. Även nationellt av den anledningen att det kanske mest är en 

anpassningssituation att man skall ha någon grundkunskap och kompetens att 

plocka fram den dag som vi kommer till en anpassningssituation avslutar 

respondenten med”. 
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Politiskt 

Det återfinns ett politisk krav för som en respondent uttryckte det ”I 

propositionen 98/99:74 eller 99/00:30 så står det då att den militärstrategiska 

idé och  de operativa principer som redovisades i PARP (Planning and Review 

Process)  var angelägna att utveckla till doktriner och detta  är den enda 

politiska hint vi har”. 

En annan respondent menar att detta är inte unikt enbart inom logistikområdet 

utan vi skriver på nya doktriner/inriktningar för att det finns ett behov av detta. 

En respondent gör jämförelsen med allemansrätten  och säger att doktriner 

alltid funnits men då i den operativa planeringen. Doktrinens föregångare 

enligt respondenten var tex. Operativ planering 1995 (OPP 95) och 

motsvarande verk. 

Sverige skall ju jobba ihop som partnerland med NATO så det finns en politisk 

önskan enligt en respondent för skälet kan vara samma strukturer samma 

upplägg.  

Ett sista inlägg får bli en respondent som tar upp diskussionen i form av hönan 

eller ägget. Respondenten säger ”Försvarsmakten skriver underlagen till 

Regeringsbesluten och beslut inom Regeringskansliet så frågan är vad som är 

höna eller ägget”.   

 

 4.2   Alternativfasen 
I denna fas av processen har alternativgenerering sökts och här söks och 

värderas alternativa lösningar.55  

Respondenternas uppfattning avseende vilka alternativ som fanns för att kunna 

skriva en svensk logistikdoktrin är ganska få. Bland flertalet intervjuade fanns 

det ingen uppfattning om olika alternativ. Under alternativfasen beskrivs 

frågan vad dokumentet skulle döpas till. 

 Skall namnet bli doktrin eller operativ inriktning? 

 

                                                           
55 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 44. 
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De alternativ som framkommit och granskats för att ge den bästa grunden för 

den svenska logistikdoktrinen är: 

 Skrivande av en helt ny svensk logistikdoktrin. 

 Revidering av reglementet Underhållstjänst reglemente krig (UHR 

Krig)56 och de Arméhandböcker som fanns t.ex. AH-3 och AH-4. 

 En översättning av ett annat lands doktrin för logistik. Alternativen som 

fanns var: USA: s, Tysklands, Englands, Danmarks eller Norges 

NATO-doktrin för logistik. 

 EU: s (Europeiska Unionen) logistik doktrin ”Joint Logistic Guidelines 

for the European Union”. 

 

Skrivande av en svensk logistikdoktrin 

Här tar en av respondenterna upp argumenten som att varje nation är unik och 

det går inte att ta något rätt upp och ner. Respondenten säger ”Det finns ganska 

stora särarter, mycket är kopplat till det svenska arvet och om det inte är 

nödvändigt behöver vi inte avvika från det arv vi har utan är det bra och platsar 

i det nya försvaret då finns det ingen anledning att hitta på något nytt”. 

Det svenska arvet utgörs av reglementet Underhålltjänst i krig och där används 

nivåindelning i bakre och främre område samt bakre och främre nivå. Med 

främre område avses operations, missions-, insats- och stridsområde. Främre 

nivå är insatsförbanden, taktiska enheter och operativa stödenheter. 

Bakre område är Sverige, del av Sverige eller Host Nation. Med bakre nivå 

avses FMLOG (Försvarsmaktens logistik) och civila resurser. 

Dessa begrepp är enligt en av respondenterna så invanda, detta är vad vi kan 

och då ändrar vi inte på det.  

 

 

UHR (Underhållstjänst reglemente krig) och arméhandböckerna AH-3 och 

 AH-4.  

                                                           
56 Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm 1996 
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Enligt en respondent diskuterades en revidering av reglementet UHR krig. 

Det finns likheter mellan UHR krig och den tänkta operativa doktrinen eller 

inriktningen. UHR krig svarar mer på frågan hur medan den operativa är mer 

en kravställare. 

Ett annat alternativ var att revidera Arméhandböckerna AH-3 och AH-4.  

Enligt en respondent som säger ”Man skulle kunna använda sig av och 

modernisera de gamla handböckerna i AH-serien även om en del av innehållet 

är på taktisk nivå”. 

 

NATO-doktriner 

I frågan om alternativ har ett annat lands NATO-doktrin för logistik tagits upp 

av respondenterna. De länder som studerats för att kunna utgöra en grund för 

den svenska logistikdoktrinen är: USA, Tyskland, England, Danmark och 

Norge. 

Enligt en respondent så har en studie av USA: s NATO- logistikdoktrin skett. 

Det denna studie utvisade var enligt respondenten ”NATO dokumentet 

avhandlade en multinationell verksamhet på ett sätt som gör att den inte är 

applicerbar på ett nationellt styrdokument, det fanns naturligtvis delar av detta 

nationella styrdokument som har bäring mot det multinationella konceptet men 

en översättning av USA: s NATO dokument det multinationella hade inte 

platsat som ett nationellt styrdokument”. 

Enligt samma respondent så finns det bland NATO medlemmarna nationella 

styrdokument inom logistikområdet. 

En av respondenterna anser att NATO är en politisk organisation men att 

deltagarna i NATO är nationella deltagare. Detta innebär att det är väldigt svårt 

att ta NATO standard rätt upp och ner för det bör finnas en NATO bottenplatta. 

Mycket av konceptet bygger på nationella logistiklösningar så därför är det 

svårt att ta NATO: s lösning. 

Respondenten avslutade sina NATO-funderingar med följande ”Vi har en 

nationell försvarsmakt inte för NATO: s krav utan för det nationella Sveriges 
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krav, vi behöver vara lite egoistiska”.  

 

Tysklands logistikdoktrin har studerats och omdömet är enligt en respondent 

”Eftersom Tyskland utvecklar ett logistiksystem som skall ha samma struktur 

nationellt som internationellt så kommer logistikdoktrinen att omarbetas och 

just nu är det tunt med logistiken”. 

 

Englands doktrin ”United Kingdom Doctrine for Joint and Multinational 

Operations” har studerats och en respondent uttrycker att ”Den är klar, lättläst 

språk med klara avgränsningar och definitioner. Bra struktur med 

processtänkande och med det vidgade begreppet sustainment”.57 

 

Danmarks ”Håndbog om Doktrin for Vaernsfaelles Operationer” har studerats 

och enligt en respondent är den ”Föredömligt kort men inte tillräcklig för 

operativ styrning”.  

Norges ”Forsvarets Fellesoperative Doktrine” har studerats och enligt en 

respondent så förhåller det sig så här ”Den är på en högre nivå än vad som är 

avsikten med den svenska och begreppen användar- och produktionslogistik  

används vilket inte är avsikten med logistikdoktrin/inriktningen för Sveriges 

Försvarsmakt”.  

 

Joint Logistic Guidelines for the European Union. 

Europeiska Unionen (EU) har skapat ett dokument för logistik. En respondent 

säger ”Detta dokument har stora likheter med struktur från NATO-dokument 

men jag upplever den som tydligare”.  

 

Detta var en beskrivning av de olika alternativ som nämnts vid intervjuerna. 

Dessa alternativ fanns med då projektledaren  (Öv. Torgny Henriksson 

CJ4/OPIL) skulle rekommendera C OPIL vilket eller vilka alternativ som 

                                                           
57 Oavbrutet understödja, upprätthålla, hålla vid liv, försörja, underhålla. 
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skulle vidareutvecklas.  

Följ fortsättningen i punkt 4.3 som är rekommendationsfasen.  

 

Vad skall dokumentet heta? 

Respondenterna har olika uppfattningar om namnet på det färdiga dokumentet. 

I valet av namn fanns det två alternativ: 

 Doktrin 

 Operativ inriktning 

 

Doktrin 

Enligt en av respondenterna har det förekommit en ganska omfattande 

diskussion om begreppet doktrin. 

Frågan diskusionen rörde var: Vad är en doktrin? 

En av respondenterna uttrycker det så här ”Man  kan då koppla det till det 

internationella och då det engelska begreppet doktrin som ju är ett väldigt vitt 

begrepp och kopplar vi det till det så skulle vi mycket väl kalla den för en 

logistikdoktrin, de har ju doktriner i alla möjliga sammanhang” 

En annan respondent hänvisar till Svenska Akademins ordlista vad en doktrin 

är  och säger att ”Med den betydelsen så har vi svårt att se det här som en 

doktrin”. Det vi försökt vara tydlig med det är insatsorganisationens behov och 

krav och inte hur de här behoven skall tillgodoses”. 

Syftet med logistikdoktrinen eller operativ inriktning är att  tydliggöra vilka 

förmågor vi vill ha inom logistiken för att tillgodose insatsorganisationens 

operativa behov och inte vilka system, förband vi skall ha. 

 

Doktrin är övergripande den är mycket principiell och generell i sin utformning 

och egentligen bara ett underlag för underordnade att bryta ner enligt en av 

respondenterna.Det fanns också en rädsla för att ordet doktrin skulle skrämma 

bort en del läsare eller som en respondent uttryckte det ”Om vi döpte den till 

operativ logistikdoktrin så finns det ett antal på verkstadsgolvet som skulle 
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ställa den i bokhyllan”. 

En klar skillnad enligt en respondent är hur NATO använder doktrin som det 

generella synsättet men sedan har de ett antal konkreta styrdokument hela  

AJP (Allied Joint Publication) serien. I AJP 4 58 återfinns den övergripande 

logistikdoktrinen som sedan bryts ner till ett antal konkreta styrdokumnet. 

I Sverige är tanken att allt skall återfinnas i samma dokument både den 

övergripande och den detaljstyrda. 

Risken enligt en respondent är att ”Skulle vi döpa den till doktrin så hade 

säkert någon sagt att den är alldeles för detaljerad för att kallas doktrin.Vi vill 

försöka vara så konkreta att man ute i organisationen känner att man har nytta 

av den”. 

Om ordet doktrin används bör man ha funderat på hela händelsekedjan enligt 

en respondent. Fördelen med doktrin är enligt en respondent ”Om den kallas 

doktrin så platsar den in i det doktrinära verket som en operativ doktrin utgör 

och som har sitt främsta syfte i att beskriva hur förbanden skall användas och 

hur operationer skall genomföras”. 

 

Operativ inriktning 

En respondent anser att ”En inriktning, en målsättning visar på en 

viljeinriktning en form av sökande fas och med en operativ logistikinriktning 

så ökar också chansen att fler läser den”. 

En respondent uttrycker skillnaden mellan doktrin och inriktning som hur 

konkret man är och hur detaljerat dokumentet skrivits. 

Vi avslutar frågan med att citera en respondent ”En lösning skulle kunna vara 

att göra två dokument en övergripande som kallas doktrin och en som kallas 

inriktning”. 

 

Detta var en redovisning av de olika alternativen rörande vad som skulle ligga 

till grund för en svensk logistikdoktrin och om det skulle bli en doktrin eller en 

                                                           
58 NATO, Allied Joint Publication, 1=operativ doktrin och 4=logistikdoktrin, NATO 1999 
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operativ inriktning.   

Följ namnfrågan i punkt 4.4 som är beslutsfasen, där kommer kanske 

upplösningen på namnfrågan! 

 

 4.3   Rekommendationsfasen 
I rekommendationsfasen bestämmer sig analytikern för ett eller flera alternativ 

och kommunicerar detta med val av handlingslinjer. Policyanalytikerns uppgift 

är att efter bästa förmåga tala om vad som bör göras, att peka ut och 

argumentera för det bästa alternativet.59  

I denna fas av processen en svensk logistikdoktrin så fanns det några alternativ 

att välja på och i fråga om namn på dokumentet fanns det två alternativ. 

 

Projektsekreteraren (Mj Thomas S. Magnusson) vid sektion J4 i OPIL får till 

uppgift att genomföra en förstudie. Syftet med förstudien är att studera allt 

föreliggande material som fanns ur perspektivet att det skulle behandla 

operativa krav. 

Han säger ”Jag skulle titta på definitioner, befintliga operativa logistik 

doktriner, olika standards både den svenska SIS60 och den internationella som 

NATOS:s STANAG61, EU: s regleringar, andra dokument som kunde påverka 

vår operativa doktrin/inriktning för logistiken samt struktur”. 

Förstudien skulle vara klar efter 10 veckor. 

Projektsekreteraren redovisade sin förstudie i en rapport2001-03-14.62 

Det som studerades var de alternativ som redovisats under punkt 4.2. 

 Skrivande av en helt ny svensk logistikdoktrin. 

 

 

 Revidering av reglementet Underhållstjänst reglemente krig (UHR 

                                                           
59 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 87. 
60 Standardisering i Sverige 
61 Standard NATO Agreement/Standardization Agreement 
62 Försvarsmakten, OPIL, J4, Projekt OPI-4, Stockholm 2001-03-14 (Hemlig arbetshandling). 
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krig)63 och de Arméhandböcker som fanns t.ex. AH-3 och AH-4. 

 Översättning av någon av USA: s, Tysklands, Englands, Danmarks 

eller Norges NATO-doktrin för logistik. 

 EU: s (Europeiska Unionen) logistik doktrin ”Joint Logistic Guidelines 

for the European Union”. 
 

Projektsekreteraren rekommenderar projektledaren (Öv Torgny Henriksson,  

C J4 i OPIL) följande: 

Den brittiska doktrinen ”United Kingdom for Joint and Multinational 

Operations” skulle stå som modell för den svenska 

logistikdoktrinen/inriktningen.   

Varför det? 

Den brittiska doktrinen har en bra struktur och har även med betydelsen av 

personalresursen och övriga mjuka faktorer. 

Den är klar med ett lättläst språk med klara avgränsningar och definitioner. 

Begreppet ”sustainment” är tilltalande. Processtänkande finns med och 

förklaras på ett tydligt sätt. Projektsekreteraren säger så här vid intervju ”Jag 

förordade den brittiska strukturen för jag tyckte den omfattade allt man 

behövde ta upp och inte bara de olika funktionsrörelser Sverige traditionellt har 

gjort utan ett mycket bredare synsätt på ”sustainment” där man tar in personal, 

andra faktorer och försörjningsfrågor”. 

 

Projektledaren har en styrgrupp som består av C OPL (Operativa ledningen) 

och stf C OPL. Styrgruppen har fått en föredragning av projektsekreteraren 

efter genomförd förstudie. 

 

Projektledaren har fått ganska fria tyglar att forma det här arbetet med en 

svensk logistikdoktrin/inriktning enligt projektsekreteraren. 

Detta var en beskrivning av arbetet bakom förstudien som ledde fram till en 

rekommendation. Projektsekreteraren leder förstudien och rekommenderar 
                                                           
63 Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm 1996 
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projektledaren vilket alternativ som bör väljas. 

 

Under punkt 4.4 som strax följer kommer beslut att fattas. Följ vägen mot den 

svenska logistikdoktrinen/inriktningen i nästa fas som är beslutsfasen.  
 

4.4   Beslutsfasen 
Med beslutsfasen avses här aktiviteter i och omkring det formella 

beslutsfattandet i något offentligt beslutsorgan, beslutsfattaren fattar det 

formella beslutet om val av alternativ.64 

Enligt Premfors finns det olika perspektiv på beslut i processen. Man måste 

skilja på de rent beslutsmässiga inom ramen för genomförandet och de som 

utförs i de rent policymässiga ärendena. 

 

Nu skall projektledaren fatta ett beslut utgående ifrån rekommendation och 

förstudiens material. 

Vad blev beslutet? 

 

Projektledaren beslutar att gå vidare med alternativet att skriva en svensk 

logistikdoktrin och namnet skall vara operativ inriktning för logistiken. 

 

Vilka är motiven för detta val? 

 Varje nation är unik och det går inte att ta något rätt upp och ner.  

 Det finns inget vi kan planka utan det finns ganska stora särarter. 

 Det svenska arvet är bra och platsar i det nya försvaret. Med arv avses 

indelning i bakre och främre nivå. Bakre nivå utgörs av FMLOG 

(Försvarsmaktens logistikorganisation) och civila resurser. Främre nivå 

utgörs av insatsförband, taktiska enheter och operativa stödenheter. 

 

Varför föll den brittiska doktrinen bort? 

 Organisationen var inte mogen för denna. 
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 Många traditionalister i Försvarsmakten som har jobbat i ett system 

som man känner sig säker och bekväm med. 

 Att processorientera istället för att använda funktionerna skulle 

innebära att en del inte skulle finna det de sökte. 

 Ute på förbanden skulle de kunna bli svårt att läsa och förstå 

dokumentet med ny struktur.  

 

Varför inriktning och inte doktrin? 

 Dokumentet är underordnat den operativa doktrinen och då är det 

förmätet att kalla det doktrin utan det skall bli en inriktning.  

 Inriktning är ett steg lägre än doktrin och därmed mer konkret. 

 Ordet doktrin kan skrämma bort läsare på t.ex. verkstadsgolvet. 

 Doktrin är övergripande, principiell och generell i sin utformning och 

egentligen bara ett underlag för underordnade att bryta ner. 

 

Detta var en redovisning av beslutsfasen. Nu är beslutet taget och nästa fas är 

hur genomförandet sker. Vägen mot en svensk operativ inriktning för 

logistiken går vidare nu med genomförandefasen. 

 

4.5   Genomförandefasen 
Med genomförande avses de aktiviteter i policyprocessen som följer på det 

formella beslutet och pågår tills en handlingslinje eller ett program omsatts i 

praktisk verksamhet.65 Genomförandefasen har en egen dynamik som i 

betydande grad bestäms av bland annat oförutsedda händelser och av nya 

aktörers försök att påverka. 

Så var då ett beslut taget att det skall skrivas en svensk operativ inriktning för 

logistiken. Nu skall ”jobbet” göras. Men hur skall det göras? 

 

Efter förstudien och beslut från projektledaren att det skall skrivas en svensk 
                                                                                                                                                         
64 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 114-119. 
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operativ inriktning för logistiken startade arbetet i ett antal delprojekt. 

Det bildades sju (7) delprojekt inledningsvis. Dessa sju (7) delprojekt var 

enligt följande: 

Delprojekt 1: Doktrin 

Delprojekt 2: Fältarbeten 

Delprojekt 3: Underhållstjänst 

Delprojekt 4: Kommunikationstjänst 

Delprojekt 5: Hälso- och sjukvårdstjänst 

Delprojekt 6: Utbildning 

Delprojekt 7: Gemensamt 

 

Doktrin var alltför komplicerat att skriva om och dessutom pågick det ett 

arbete i OPL så därför togs delprojekt doktrin bort. Frågor rörande doktrin 

skulle tas om hand i delprojekt sju (7) (gemensamt). 

Delprojekt 2 fältarbeten togs bort. Projektsekreteraren säger ”Fältarbeten 

sorterar under C J3 (Operationer) och de är ganska starka och inte så 

intresserade av att involveras i logistik. Då blev beslutet för att inte skapa 

osämja inom OPL och för att vi inte skulle dra åt oss arbetskraft från andra 

avdelningar att vi  tog  bort det och behandlar det inte”. 

 

Respektive delprojekt startade sitt arbete med att projektsekreteraren hade en 

föredragning om sin förstudie och hur hans rapport skulle hanteras. 

 

Delprojekten fick 3 veckor på sig för att genomföra respektive projekt. 

Ansvarig och sammanhållande för de olika delprojekten var 

projektsekreteraren. Han säger ”Jag styrde dem, summerade upp efterhand, 

höll samma struktur rakt igenom och delprojekten rapporterade till mig”. 

Delprojekten var inte styrda till vilken personal som skulle ingå utan respektive 

delprojektledare fick fritt ta in personer i sitt projekt. 

                                                                                                                                                         
65 Premfors, Rune, Policyanalys, Studentlitteratur, Lund 1989, s. 120. 
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Delprojekt underhållstjänst har skett helt och hållet inom J4 avdelningen. 

 

Tid att stanna upp och fånga lite synpunkter från andra delar av 

Försvarsmakten och vid ÖCB (Överstyrelsen för civil beredskap) på 

genomförandefasen. Hur har enheter utanför J4 i OPIL uppfattat detta arbete?  

Finns det någon delaktighet i processen utanför OPIL? 

 

En respondent säger ”Det är möjligt att jag är dåligt påläst, ärligt talat så vet 

jag inte att man håller på och vilka som håller på med det vet jag ännu mindre. 

Jag har ändå jobbat på regional nivå och suttit med i projekt FORGUS 

nuvarande FMLOG och jag har inte hört att det jobbas med en svensk 

logistikdoktrin”. 

Så här uttryckte en annan respondent sig ”Jag vet inte om det pågår ett arbete 

men generellt bör det vara så här, det skall finnas en lite arbetsgrupp som håller 

i själva projektet sedan bör det kopplas en referensgrupp till projektet som 

deltager i arbetsveckor aktivt och den skall ha så stor bredd som möjligt från 

Försvarsmakten och organisationer som t.ex. Polis, Räddningsverk, ÖCB mfl.” 

Vad tyckte då ÖCB? ”Det vore värdefullt att vara med i en referensgrupp, 

transportsidan och sjukvården är intressant och viktiga funktioner.” 

Vad tyckte respondenten från FTK? ”Vi känner från FTK en brist att det är 

alldeles för få flygvapenmänniskor som är med i det här, vi från FTK borde ha 

varit med.” 

 

En respondent säger ”Det är en förutsättning att civila organisationer är med, 

förr var Försvarsmakten sig själv nog men att tro att försvaret kan överleva 

utan civil inblandning då är man i fel årtionde och en doktrin utan civilt 

gränsyte hänsyn det värdet sjunker kraftfullt”.  

 

Så här uttryckte sig en respondent ”Värdet med en doktrin ligger väldigt 

mycket i utarbetandet, det är vägen som är mödan värd. Om jobbet görs från 
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början till slut i en liten krets då kan man lika gärna låta bli att göra det”. 

Det här var några röster från respondenterna ute i olika enheter i 

Försvarsmakten och vid ÖCB.  

 

Vi vänder nu tillbaks till delprojekten och ser vad som skedde efter 3 veckors 

arbete. Projektsekreteraren sammanställde det första dokumentet operativ 

inriktning för logistiken. Efter denna sammanställning så samlades samtliga 

delprojektledare med sina respektive medarbetare för att ”tvätta” dokumentet. 

Denna ”tvättning” skedde under 1 internatvecka. Det diskuterades högt och 

lågt och enligt projektsekreteraren ”Vi satt långt ut på kvällarna och ibland 

diskuterade Vi och eller men, det var ganska tufft och det var så det gick till”. 

 

Den operativa inriktningen för logistik var nu klar och kunde skickas ut på 

remiss i olika steg beroende på nivå och närhet. 

 De olika stegen: 

1. De taktiska kommandona (ATK, FTK och MTK) fick ge synpunkter 

och utveckla dokumentet. 

2. Det årliga logistik och funktionsmötet fick inkomma med synpunkter. 

Deltagarna (ett 100-tal) hade före mötet fått ut dokumentet. 

3. Remiss till Försvarsmaktens organisationsenheter eller som 

projektledaren uttryckte det ”Den stora sändlistan i Försvarsmakten”.  

 

Efter dessa steg omarbetas dokumentet för att finnas klart i en slutgiltig utgåva. 

Avdömningen av vilka synpunkter som skall in hanteras av projektledaren och 

han säger så här: ”Jag dömer av de synpunkter som skall tas med eller ej, 

naturligtvis i samråd med mina medarbetare men i slutändan avgör jag, det är 

en operativ logistikinriktning och den ende som hanterar en sådan är jag.” 

 

Arbetet i de olika delprojekten har bedrivits samtidigt som ordinarie 

arbetsuppgifter skall utföras vilket kanske inte alltid var det optimala. 
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 Projektsekreteraren säger så här ”Om det skall genomföras ett sådant här 

projekt anser jag att man skall frikopplas från andra arbetsuppgifter annars 

överlagras ordinarie arbetsuppgifter vilket skapar prioriteringskonflikter”. 

 

Dessa överlagringar av arbete har inneburit att stabsarbetsplanen 

 reviderats 2 gånger och en försening på ca 9 månader.  

 

Detta var en redovisning av genomförandefasen. Nu har de olika faserna som 

uppsatsen innehåller redovisats. Vägen mot en svensk operativ inriktning för 

logistiken har gått via problem – alternativ – rekommendation – beslut och 

genomförande.    
 

5.   Analys och slutsatser  
I detta kapitel analyseras det i kapitel 4 redovisade empiriska materialet. 

Uppsatsens problemområde har sönderdelats i fyra (4) olika frågeställningar. 

Nu skall frågeställningarna läggas på Premfors fem (5) olika faser och de 

analytiska glasögonen tas på.  

I analysen kommer uppsatsens frågeställningar att utgöra rubriker. 

 

 
5.1   Alternativen då doktrinen skulle skrivas 
Under den här rubriken sökes svaret på frågan vilka alternativ som fanns då 

den svenska logistikdoktrinen/inriktningen skulle skrivas. 

 
I uppsatsen har det framkommit att flertalet respondenter saknat uppfattning 

om olika alternativ. En förklaring till detta kan vara att insikten och behovet av 

en logistikdoktrin/inriktning funnits på central nivå. På central nivå har det 

talats om behovet av en svensk logistikdoktrin/inriktning. Från mun till mun 

har detta behov framförts. Kärnan av logistikföreträdare på central nivå har inte 

fört sina tankar vidare ut i organisationen. 
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De respondenter som intervjuats på taktisk nivå och vid den civila 

myndigheten ÖCB har saknat kunskap om att det pågår ett arbete med en 

svensk logistikdoktrin/inriktning. Denna brist på kunskap eller 

informationsbrist har inneburit att på den taktiska nivån och vid den civila 

myndigheten ÖCB har respondenterna saknat förslag till alternativ. 

 

På central nivå har däremot kunskapen funnits och därigenom har 

respondenterna också kunnat ange olika alternativ.  

 

Alternativsökning är enligt Premfors en kreativ process. Detta styrks i empirin 

av att alternativ sökts både i Sverige och i andra länder. I förstudien som tagits 

fram vid J4 i OPIL av Mj Thomas S. Magnusson (projektsekreterare) granskas 

de olika alternativen. Premfors menar att ju längre tid som står till förfogande 

när alternativen skall genereras så finns åtminstone möjligheten att använda 

kvalificerade analysverktyg för att kartlägga dessa. 

 

Mj Thomas S. Magnusson som är projektsekreterare får 10 veckor till sitt 

förfogande för att utarbeta förstudien. Under dessa 10 veckor är det förstudie 

som är projektsekreterarens enda uppgift, inga andra arbetsuppgifter skall störa 

hans arbete. 

Det är en mycket komplex uppgift eller som projektsekreteraren uttrycker det 

”Uppgiften är som att ur ett hav ösa en karaff drickbar vätska. Man kan ju 

alltid gå till en butik och köpa buteljerat och färdigt men om man inte vet vart 

butiken ligger och inte vet hur buteljen ser ut är detta nästintill lika svårt”. 

 

Alternativen som granskades var:  

 Skrivande av en helt ny svensk logistikdoktrin. 

 Revidering av reglementet Underhållstjänst reglemente krig (UHR 
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Krig)66 och de Arméhandböcker som fanns t.ex. AH-3 och AH-4. 

 Översättning av någon av USA: s, Tysklands, Englands, Danmarks 

eller Norges NATO-doktrin för logistik.  

 EU:s (Europeiska Unionen)logistik doktrin ”Joint Logistic Guidelines 

for the European Union”. 

 

Empirin styrker att det varit en mycket liten krets som haft kunskap om de 

olika alternativen. Att bedriva en förstudie av ett så komplext område ensam 

som i projektsekreterarens fall gör inte saken enklare. Styrningar och val av 

arbetssätt borde ha analyserats lite mer ingående. Kanske borde en arbetsgrupp 

bestående av ett antal officerare från J4 i OPIL ha deltagit i förstudien. Dessa 

officerare skulle sedan kunna utgöra ett embryo till de blivande olika 

delprojekten i form av delprojektledare.  

Startsträckan för respektive delprojekt hade kortats.   

   

Alternativet som rekommenderades var den brittiska NATO-doktrinen för 

logistik. Detta var ett mycket djärvt grepp av projektsekreteraren att dels 

använda en utländsk doktrin som grund och sedan att processorganisera sig 

istället för i funktioner som idag. Att sedan dessutom införa ”sustainment”67 

som begrepp i Försvarsmakten blev säkert för mycket för logistikföreträdarna 

inom J4. 

 

Det alternativ som valdes var att skriva en svensk logistikdoktrin/inriktning. I 

detta val markerade också projektledaren att det ”svenska arvet” var viktigt att 

föra vidare. Den nivåindelning som finns i form av bakre och främre samt 

bakre och främre område kunde behållas. 

 

Det är något förvånande att projektsekreterarens förstudie inte tagits till vara på 

ett bättre sätt. Att under 10 veckor studera allt föreliggande material som finns 
                                                           
66 Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm 1996 
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ur perspektivet att det skall behandla operativa krav borde innebära att här 

finns kunskapen om logistikdoktriner. När projektsekreteraren föreslår att den 

brittiska doktrinen skall stå modell för den svenska så är denna 

rekommendation väl underbygd.  

 

Det dilemma som finns är att logistikfunktionen inte har en huvudman eller 

företrädare. Ansvaret är delat på olika företrädare i Högkvarteret och OPIL. 

Om det fanns en företrädare för logistiken i Högkvarteret som höll ihop 

fältarbeten, hälso och sjukvård, fortifikation och nuvarande J4 så hade 

funktionen logistik blivit starkare. Det hade också funnits en företrädare som 

kunde delge ÖB sina tankar och få ett förankrat stöd för besluten. Idag spretar 

funktionerna och de olika företrädarna gör vad de kan för att profilera sin egen 

funktion. I processen logistikdoktrin/inriktning blir detta dilemma ganska 

tydligt. 

5.2   Problemområden som gjorde att processen började 

Under denna rubrik sökes svaret på frågan vilka problemområden som gjorde 

att processen logistikdoktrin/inriktning tog sin början. 
 
Respondenternas uppfattning divergerar avsevärt. Fem olika problemområden 

anges som skäl nämligen: 

 Ominriktningen. 

 Styrdokument saknas. 

 Målbild/visioner saknas.  

 Internationaliseringen. 

 Ett politiskt krav. 

 

I ominriktningen är det övergång från invasions till insatsförsvar som avses. I 

styrdokument avses att hela det operativa verket som fanns på Milo-tiden 

(militärområde) är borta och behöver ersättas. 

                                                                                                                                                         
67 Oavbrutet understödja, upprätthålla, hålla vid liv, försörja och underhålla. 
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En annan anledning skulle kunna vara att det saknas målbild/visioner och att 

logistikdoktrinen behövs för att ge funktionen nya målbilder och visioner. 

Internationaliseringen skulle vara orsaken enligt ganska många respondenter. 

I begreppet internationalisering återfinns de samarbetsstrukturer som utgörs av: 

 PfP (Partnership for peace) samarbetet inom NATO. 

 Uppsättandet av en EU-krishanteringsstyrka. 

 Övningsverksamhet med andra länder. 

 

När det gäller det politiska kravet nämns två politiska propositioner som orsak 

till arbetets uppstart.68 

 

Det är svårt att peka ut ett enskilt problemområde som gjorde att processen 

började. Orsaken kan vara en kombination av problemområden eller med andra 

ord en kedja av beslut där den ena ger det andra. I försvarsbeslutet år 2000 där 

ominriktningen anges börjar kedjan av beslut som får konsekvenser även för 

logistiken. Detta försvarsbeslut innebär att invasionsförsvarstankarna överges 

och vi går mot ett insatsförsvar. I detta insatsförsvar som skall kunna användas 

nationellt och internationellt måste det finnas riktlinjer i form av doktriner som 

reglerar hur resurser bör användas. Ingen funktion kan ställa sig utanför den 

ändring av inriktning som ominriktningen utgör.  

En annan konsekvens var att det skapades en ny ledningsstruktur. Några 

exempel på detta är att försvarsområdesstaberna och militärområdesstaberna 

togs bort. Nya staber sattes upp som t.ex. militärdistriktsstaber och den 

Operativa Insatsledningen. I denna omändring gick också många operativa 

verk i graven, operativa verk utarbetade av Milo-staberna försvann. Dessa 

operativa verk utgjorde grunden när det diskuterades underhållstjänst och när 

det fältövades. De operativa verken hade tidigare utgjort styrdokument men nu 

var de borta. 

 

                                                           
68 Regeringens propositioner: 98/99:74 och 99/00:30. 
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Insatsförsvar och ny ledningsstruktur innebär nya uppgifter och detta kräver 

nya styrdokument i form av doktriner på militärstrategisk-, operativ- samt 

taktisk nivå. 

Den som söker en målbild eller visioner för logistiken i doktriner kommer att 

bli besviken. Doktrinerna skall styra verksamheten nu och är därför skrivna för 

att ge stöd närtidsinriktat. Målbild och visioner bör återfinnas i 

perspektivplansarbetet där kursen för logistiken stakas ut för 10-15 år framåt. 

Det är svårt att formulera målbild och visioner när de övergripande målen är 

okända, logistik måste taktas med övrig verksamhet. 

 

I det nya försvaret ingår utökade internationella åtaganden och utgör en viktig 

komponent. De olika samarbetsstrukturer som Sverige är med har ökat och här 

kan nämnas: PfP- samarbetet inom ramen för NATO, EU-krishanteringsstyrka 

och en omfattande övningsverksamhet. 

Insatsförsvaret skall kunna användas såväl nationellt som internationellt. Det 

har skett en tyngdpunktsförskjutning från Sverige till fredsfrämjande insatser i 

andra länder. 

 

Försvarsbeslut 2000 innebar en ominriktning av försvaret. Detta försvarsbeslut 

togs av våra politiker alltså finns det en politisk vilja att styra utvecklingen av 

Försvarsmakten. Ominriktning och internationellt engagemang kräver nya 

styrdokument och då faller doktriner ut. Diskussionen kan föras under lång tid 

om det är Försvarsmakten eller Regeringsbeslut som lagt grunden för 

doktrinutvecklingen. 

 

Det är svårt att peka ut ett enskilt problemområde som kan anses vara orsaken 

till att processen med en logistikdoktrin/inriktning tog sin början. Ovan 

beskrivna områden utgör snarare en kedja av sammanhängande beslut eller 

orsaker/konsekvenser av fattade beslut på politisk och militär nivå.  
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Kedjan kan ses så här: Politiskt beslut att ominrikta Försvarsmakten – ny 

ledningsstruktur – internationellt engagemang.  

 

Detta sammantaget är orsaker eller förklaringar till att processen med en 

svensk logistikdoktrin/inriktning tog sin början.  

5.3  Processens genomförande 

Under denna rubrik sökes svaret på frågan vilka som deltog i processen då 

logistikdoktrinen/inriktningen skulle skrivas. 
 

Den princip som valts vid J4 i OPIL är att projektsekreteraren genomför en 

förstudie under 10 veckor. Det utses delprojektledare som läser in sig på ämnet 

i form av förstudiens rapport. Respektive delprojektledare väljer fritt om de vill 

ta in folk utanför J4. Efter ca 3 (3) projektveckor är delprojekten klara och kan 

sammanställas. Detta nästan färdiga dokument ”tvättas” av samtliga 

delprojektledare så det blir ett färdigt dokument. Detta färdiga dokument den 

operativa inriktningen för logistiken går ut på remiss först till de taktiska 

kommandona. Därefter får deltagarna på det årliga logistikmötet möjligheten 

att yttra sig. Slutligen skickas dokumentet ut inom Försvarsmakten och då är 

det ”den stora sändlistan” som används. 

 
Processen startade med förstudien och i den borde de blivande 

delprojekledarna deltagit för att bygga upp kunskapen. Projektsekreteraren och 

de blivande delprojektledarna hade utgjort en bra grupp där 

kunskapsuppbyggnad kunnat ske. Denna grupp kunde sedan ha delat sig och 

studerat olika områden inom ramen för logistikdoktrinen/inriktningen. Om 

detta skett så hade kanske acceptansen för nya influenser i form av andra 

länders doktriner varit en annan. 

 

Styrningen från projektledaren borde ha varit att behovssammansätta 

projektgruppen som skall göra jobbet att skriva logistikdoktrinen/inriktningen. 
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Varför behovssammansatt? 

 

När projektgruppen är behovssammansatt så innebär det att kunskap utanför 

OPIL måste tas med i projektet. Delaktighet är nyckelordet.  

De taktiska kommandona kunde ha tagits med i arbetet för att de skulle ha 

bidragit med kunskap, känt delaktighet och doktrinen/inriktningen hade varit 

förankrad ute i organisationen. Den specifika kunskap som finns på de taktiska 

kommandona kunde ha tagits till vara och en remissinstans hade varit med från 

början. 

 

Att skriva en logistikdoktrin/inriktning utan att ta med civila organisationer i 

referensgrupper är kanske inte så bra. Den kunskap som finns i ÖCB, 

Räddningsverk, Polis mfl. skulle kunna vara värdefull att ta tillvara. 

Försvarsmakten är beroende av civilt stöd för att kunna lösa sina uppgifter och 

att då inte ta med det civila samhället i olika referensgrupper ter sig något 

märkligt. En doktrin/inriktning utan civilt gränsyte hänsyn får inte samma 

värde. Att ta med civila organisationer i remiss är inte detsamma som att vara 

med i processen.  

5.4  Namnfrågan doktrin eller inriktning 

Under denna rubrik sökes svaret på frågan om dokumentet skulle heta doktrin 

eller inriktning. 
 
Valet stod mellan doktrin eller inriktning. Begreppet doktrin har diskuterats 

ingående. I OPIL på J4 sektionen stod striden hård i fråga om valet av namn. 

Det som fällde avgörande var att det inom OPL pågick ett arbete med en 

operativ doktrin och då ”var det förmätet att kalla det för doktrin nej det skulle 

heta operativ inriktning för logistiken”. 

I empirin framgår det ganska tydligt att valet borde ha blivit att kalla det för 

doktrin. Inte någon respondent utanför OPIL har använt ordet inriktning. Det 

har förutsatts att det skrivs en doktrin som skall platsa in i det doktrinära verket 
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som en operativ doktrin utgör. 

 Inom J4 sägs det att den är för detaljerad för att vara en doktrin. 

 

Det är snarare en brist i styrning av projektet som är orsaken. Nu har en del 

fördjupat sig i sitt specialområde och hamnat på tvättbytesnivå istället för att ha 

ett bredare perspektiv och se det mer övergripande. 

 

Om det blivit en doktrin skulle det också vara lite enklare vid internationella 

övningar att kommunicera den svenska med andra länders doktriner. Att 

Sverige nu skrivit en inriktning kommer säker att förvilla andra länder vid 

deltagande i internationella övningar. Översättning av ordet inriktning blir 

”redirection” och då ökar säkert förvirringen bland dem som skall ta del av den 

svenska inriktningen för logistiken. 

 

I Sverige hade det fått ett bättre genomslag om ordet doktrin använts. På de 

taktiska kommandona och i Högkvarteret pågår arbete med doktriner på olika 

nivåer allt ifrån militärstrategisk till taktisk nivå. Nu används ordet doktrin 

högt och lågt men inte när det gäller logistik. Lösningen hade kanske varit att 

skriva en doktrin och sedan fördjupat vissa delar i en inriktning. Denna 

inriktning kunde sedan utgjort grunden för stående order, operativ order punkt 

14 (underhållstjänst) samt funktions- och förbandsutvecklingsplaner. 

5.5  Avslutande diskussion 

Den studerade processen att skriva en svensk logistikdoktrin slutade med att 

det blev en operativ inriktning för logistiken. 

Det är kanske ett tecken eller orsak (er) på att det inte står rätt till i 

logistikleden. När insikten att logistik är viktigare än någonsin kan vi inte enas 

oss om att det bör heta doktrin.  

 

Den politiska viljan ligger fast att ominrikta Försvarsmakten och ett led i denna 

kursändring är behovet av styrdokument i form av doktriner.  
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Ute i de delar av Försvarsmakten som studerats så förväntas det en 

logistikdoktrin för att kunna få stöd och anvisningar hur resurser och förbanden 

skall användas. 

Logistikfunktionen är splittrad på olika företrädare vilket gör det svårt att ha en 

enad uppfattning i logistikfrågor. I denna studie bekräftas detta av att t.ex. 

fältarbets-funktionen inte ville vara med och Generalläkarens bortavaro från 

processen.  

 

I en krympande Försvarsmakt är det viktigt att känna delaktighet. Att då låta de 

taktiska kommandona inte ingå i projektgrupp eller referensgrupp för 

processen ger felaktiga signaler och minskar deras möjlighet att inkomma med 

sina specialkunskaper. Delaktighet måste också återfinnas i det civila samhället 

som utgör basen för att Försvarsmakten skall kunna lösa sina huvuduppgifter. 

Att inte ta med olika organisationer i projektgrupp eller referensgrupp är att 

avhända sig deras specialkunskap och möjlighet för dem att kunna påverka 

processen. 

 

I internationella sammanhang är det viktigt att kunna samarbeta tillsammans 

med och koordinera sin verksamhet med GO (Governmental Organizations) 

och NGO:s (Non Governmental Organizations). Som exempel på GO kan 

nämnas WFP (World Food Programme) och ICRC (International Committee of 

the Red Cross). Exempel på NGO är Medicins sans Frontiéres (Läkare utan 

gränser) och Norwegian Aid. 

 

Det är svårt att ta med samtliga enheter i och utanför Försvarsmakten i 

processen kring en svensk logistikdoktrin. Arbetet skedde enbart i 

linjeorganisationen och där återfinns grundfelet. Det borde ha skapats en 

behovssammansatt projektgrupp med representanter från de taktiska 

kommandona. I olika referensgrupper borde sedan representanter från FMLOG 

och det civila samhället varit med som t.ex. ÖCB, Polis och Räddningsverk. 
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GO och NGO är viktiga inslag i internationella operationer och att ta med 

dessa i arbetet kan vara svårt. 

 

Kanske kunde någon med erfarenhet från arbete i någon sådan organisation ha 

funnits med som sakkunnig när dessa organisationer skall avhandlas. 

 

Detta var en del avslutande synpunkter kring processen en svensk 

logistikdoktrin. Det är komplext att hålla ihop ett sådant projekt och att få de 

som arbetar i det att dra åt samma håll.  

5.6   Slutsatser  
Nedan redovisas de slutsatser som kan dras utgående ifrån den empiri och 

analys som skett. 

 

I studien har det framkommit att få utanför den centrala nivån känt till att det 

pågått ett arbete med en logistikdoktrin/inriktning. Därför har få respondenter 

kunnat ange om det funnits några olika alternativ att studera som t.ex. andra 

länders logistikdoktriner. Information är viktig för att få enheter inom 

Försvarsmakten att få förståelse och i vissa fall känna delaktighet för det som 

sker. Det skulle kunna uttryckas så här. 

  En matematisk formel där kunskap = närhet till process och den nivå 

man tjänstgör på. Central nivå = vetskap om processen, taktisk nivå = 

liten kunskap och ingen delaktighet. 

 

När det gäller problemområde har kunskapen varit stor hos respondenterna. 

Det som varit entydigt är att problemområdet eller orsaken till att det behövs 

en logistikdoktrin varierat. Ingen respondent har varit svarslös även om svaren 

pendlat mellan politiskt krav till att det saknas målbild/visioner. 

De olika problemområdena hänger mycket samman och utgör en kedja av 

beslut där det ena ger det andra. 
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Det politiska beslutet att ominrikta Försvarsmakten påverkade 

ledningsstrukturen som innebar att arvet i form av operativa verk från Milo-

tiden gick i graven. 

 Ominriktningen innebar att insatsförsvaret skall kunna verka nationellt och 

internationellt. Internationell verksamhet i olika samarbetsstrukturer blev ett 

viktigt inslag för Försvarsmakten. Dessa problemområden tillsammans innebar 

att behovet att skriva en logistikdoktrin blev uppenbart. 

Slutsatserna av detta är: 

 Det är viktigt att förklara bakomliggande problemområde/orsaker till 

att det skrivs en operativ inriktning för logistik.  

 Problemområdena är en kedja som hänger ihop. Ett beslut av våra 

politiker att ominrikta Försvarsmakten påverkar även det 

doktrinutvecklingen inom logistik.   

 

Processen med att ta fram den operativa inriktningen för logistik började med 

en förstudie. Förstudien låg till grund för de olika delprojekt som sattes upp 

inom J4 i OPIL. Delprojekten redovisade till projektsekreteraren som var 

sammanhållande. Arbetet med inriktningen sker helt i ordinarie 

linjeorganisationen inom J4. 

Ett utkast till operativ inriktning för logistik går på remiss i tre (3) olika steg 

beroende på nivå och organisationstillhörighet. 

Några slutsatser angående processens genomförande:  

 Det kan vara bra att ta med civila organisationer som t.ex. Polis, 

Räddningsverk, ÖCB i referensgrupper. Dessa myndigheter skall känna 

delaktighet och kanske senare kunna deltaga vid ev. tillämpningar av 

dokumentet som t.ex. översvämningar, miljöpåverkan (utsläpp från 

t.ex. tankvagn). 

 ATK, FTK och MTK borde ha varit med i delprojekten som 

organiserats behovssammansatt i syfte att få deras synpunkter och 

specialkunskaper direkt i projektarbetet. 
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 Vid organiserande av projektorganisation kan med fördel 

linjeorganisationen brytas för att få med andra viktiga delar av 

Försvarsmakten som t.ex. FMLOG och de taktiska kommandona. 

 Sakkunnig från t.ex. GO (Governmental Organizations) och NGO (Non 

Govermental Organization) kan tas in vid behov. 

 Försvarsmakten kan inte klara sig utan civil inblandning och 

representanter för civila samhället måste då vara med i arbetet i 

referensgrupper. 

 

Nu har det i denna uppsats använts två begrepp som borde ha varit ett. 

Begreppen som förekommit är doktrin och inriktning. Det är enbart inom J4 i 

OPIL som inriktning har nämnts, övriga respondenter på såväl central- och 

taktisk nivå samt ÖCB har förutsatt att det är en doktrin som skrivs. 

Internationella samarbetsstrukturer som t.ex. PfP-övningar och annan 

internationell övningsverksamhet får svårt att förstå varför Sverige har en 

operativ inriktning för sin logistik. 

Slutsatserna är: 

 Doktrin har en internationell betydelse som kunde ha gett Sverige bra 

förutsättningar att planera och genomföra övningar med andra länder 

med doktrinen som grund. 

 Projektet borde ha styrts så att det hamnade inom doktrinbegreppet 

alternativt kunde två dokument ha tagits fram. Doktrin som är 

övergripande och platsar i det doktrinära verket. Inriktning som är mer 

detaljerad och kan utgöra grunden för stående order, operativ order 

punkt 14 (underhållstjänst) samt funktions- och           

förbandsutvecklingplaner. 

 

Detta var slutsatser som dragits utgående från den empiri och analys som skett. 

Det är ibland enkelt att sitta på läktaren och ha synpunkter på hur spelarna 

sköter sig. 
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 För projekt av denna komplexitet kan det vara bra för projektledare och 

projektsekreterare att ta en titt från läktaren lite då och då. Helhetsperspektivet 

kan bli bättre om man betraktar det som sker lite från ovan. 

 5.7  Behov av ytterligare forskning 
 
Denna uppsats har koncentrerat sig på själva processen kring skrivandet av en 

operativ inriktning för logistiken. Det finns behov av ytterligare forskning för 

att få ytterligare insikt i helheten.  

Frågor och reflektioner som skulle kunna studeras är: 

 Implementeringen av den operativa inriktningen för logistik. 

 De taktiska kommandonas möjlighet att i remissen kunna påverka 

innehållet. 

 Användningen av den operativa inriktningen för logistik på 

Försvarsmaktens skolor. 

 Den operativa inriktningen för logistik skrevs före det att den 

militärstrategiska var skriven. En komparation mellan militärstrategisk 

och operativ doktrin/inriktning. 

 Komparation mellan den operativa inriktningen för logistik och den 

som skrivs på de taktiska kommandona (ATK, FTK och MTK). 

 Hur sätta ihop en projektgrupp med tanke på projektets genomförande? 

 Kan Försvarsmakten skriva dokument som skall användas för lösande 

av de fyra (4) huvuduppgifterna utan att civila samhället finns med? 

 

6.   Sammanfattning 

6.1   Inledning 
 
Uppsatsen syfte var att beskriva och analysera den process som föregått 

skrivandet av en svensk logistikdoktrin/inriktning.  

 

Den bakomliggande tanken var att undersöka var kravet/önskan fanns att ta 
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fram en svensk logistikdoktrin/inriktning. Ett annat sätt att uttrycka det, fanns 

det något problemområde som gjorde att processen tog sin början.  

När väl detta krav eller önskan framkommit är syftet att undersöka vilka 

alternativ som fanns.  

Var vägen att välja något lands NATO-doktrin eller var alternativet att revidera 

någon handbok eller reglemente. 

Kanske var alternativet att gå en egen väg och göra doktrinen/inriktningen på 

egen hand. 

Nu finns det några steg tagna i doktrintrappan, nästa steg var att skriva 

doktrinen/inriktningen. Vilka var med i detta arbete? 

Det som studerats till sist är namnfrågan på dokumentet. Skulle namnet bli 

doktrin eller inriktning. 

Detta var ett antal steg i den doktrin/inriktnings trappa som studerats.  

6.2  Sammanfattning 
 
Till grund för hela processen återfinns det politiska beslutet i mars år 2000 som 

innebär att Försvarsmakten skiftar fokus från invasionsförsvar till insatsförsvar 

den så kallade ominriktningen. När detta beslut fattas får det konsekvenser 

även för logistiken. Sverige skall deltaga i fredsfrämjande insatser samt deltaga 

i internationella övningar inom ramen för NATO i PfP-verksamhet samt inom 

EU-krishanteringsstyrka där svenska förband ingår. 

 

I beslutet att ominrikta ingår det också att det skall skapas en ny 

ledningsstruktur. Denna nya ledningsstruktur innebär att de operativa verken 

från tiden då vi hade militärområdesstaber försvinner. Plan för genomförande 

av Överbefälhavarens försvarsplan, den operativa planeringen (HKV/ OPP) 

bryts ner på milo-nivå (militärområde) till militärområdets operativa verk vilka 

fastställs av militärbefälhavaren. Dessa operativa verk hade utgjort 

styrdokument som använts för skrivande av reglemente, i planering, utbildning 

och under fältövningar.  

Den Operativa Insatsledningen inser att det måste tas fram nya dokument som 
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styr förband och funktioner. Arbetet med doktriner påbörjas i den Operativa 

Insatsledningen och där återfinns även den operativa inriktningen för logistik. 

 

I en förstudie inom sektion J4 i OPIL tas det fram ett underlag som skall utgöra 

en grund för arbetet med en svensk operativ inriktning för logistiken. Det 

granskas olika alternativ i denna förstudie. Alternativen är: 

 Skrivande av en helt ny svensk logistikdoktrin. 

 Revidering av reglementet Underhållstjänst Reglemente Krig (UHR 

Krig)69 och de Arméhandböcker som fanns t.ex. AH-3 och AH-4. 

 En översättning av ett annat lands doktrin för logistik. Alternativen som 

fanns var: USA: s, Tysklands, Englands, Danmarks eller Norges 

NATO-doktrin för logistik. 

 EU: s (Europeiska Unionen) logistik doktrin ”Joint Logistic Guidelines 

for the European Union”. 
 
Förstudien rekommenderar chefen J4 att den brittiska logistikdoktrinen 

”United Kingdom for Joint and Multinational Operations” skall stå modell för 

den svenska logistik doktrinen/inriktningen. Den brittiska logistikdoktrinen har 

en bra struktur och begreppet ”sustainment” (oavbrutet understödja, 

upprätthålla, hålla vid liv, försörja, underhålla) är tilltalande. I denna doktrin 

finns processtänkande med och det skulle kunna ersätta det svenska 

funktionsinriktade. 

Chefen J4 beslutar att det skall skrivas en operativ inriktning för logistiken där 

det svenska arvet tas tillvara. Det svenska arvet utgörs av den indelning som 

finns i bakre och främre nivå. Bakre nivå utgörs av FMLOG och civila 

resurser.  

Främre nivå utgörs av insatsförband, taktiska enheter och operativa 

stödenheter. I motivet ingår också att varje nation är unik och det går inte att 

kopiera ett annat lands logistikdoktrin. 

Nackdelarna med den brittiska är att den är processorienterad vilket skulle 
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försvåra det arv vi har i form av funktioner för logistiken. Lite krasst kan det 

uttryckas att organisationen inte var mogen för ett sådant djärvt grepp. 

 

Arbetet med att skriva en operativ inriktning för logistiken tar sin början. 

 I olika delprojekt bedrivs arbetet, delprojektledare är officerare som arbetar 

inom sektion J4 i OPIL. Detta arbete sker helt inom linjeorganisationen och 

inga representanter från de taktiska kommandona eller från olika enheter 

utanför Försvarsmakten deltager som t.ex. ÖCB, Polis, Räddningsverk mfl.  

De olika delprojektens arbete sammanställs och den operativa inriktningen är 

klar för att remissbehandlas. 

 

Begreppet doktrin togs bort då det ansågs som för övergripande och generellt.  

I motiveringen återfinns också att doktrin används inom OPIL vid skrivande av 

det operativa verket så det ansågs förmätet att kalla det för en doktrin. 

Inriktning är mer detaljerad och talar om målsättningar för 

insatsorganisationen.   

 

I denna uppsats redovisas arbetet med att det skriva en operativ inriktning för 

logistiken. Om den operativa inriktningen för logistik är bra innehållsmässigt 

får andra avgöra. Det återstår en del innan den är implementerad på skolor, 

förband och i den dagliga verksamheten i staber. Om valet av namn var rätt får 

nationella och internationella övningar ge svar på. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         
69 Försvarsmakten, Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm 1996 
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Bilaga 1: Respondenter och intervjufrågor till C-uppsatsen 
”Logistikdoktrin ett måste”?  
 
 
 
Respondenterna är: 

Befattning Intervjutillfälle Anm 

Övlt Einar Olsson 

Lärare vid FHS 

2001-12-11   

Generalmajor 

Åke Jansson 

Projekt FORGUS 

2001-12-12  Från den 1/1 2002  

C FMLOG 

Övlt Bertil Roos 

C Bassekt FTK 

2001-12-12   

Övlt Lars Melin 

C Miloförråd Väst 

2001-12-14   

Övlt Patrik Sahlgren  

STRA/HKV 

2001-12-18   

Övlt Hans Eriksson 

FMV 

2001-12-18   

Byrådirektör Bengt-Ola 

Nilsson och avddirektör 

Lars Tiberg ÖCB 

2001-12-18   

Öv Torgny Henriksson 

C J4/OPIL 

2002-01-22  Projektledare för 

logistikdoktrin/inriktning 

Öv Håkan Rugeland 

C KRI/UH i HKV 

2002-01-24   

Mj Thomas S 

Magnusson 

J4/OPIL  

2002-03-20 Projektsekreterare för   

logistikdoktrin/inriktning 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till C-uppsatsen ”Logistikdoktrin ett 
måste”?  
 

1. Namn? 
 

2. Vilken befattning har du? 
 

3. Hur lång tid har du tjänstgjort i denna befattning? 
 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 

5. Vad tror du ligger till grund för att arbetet med en svensk logistikdokrin startat 
nu? 

 
6. Ser du någon koppling till ett ökat internationellt engagemang och arbetets 

uppstart? 
 

7. Kommer du att ha nytta av en logistikdoktrin? 
 

8. Om så är fallet, vilken är nyttan med den? 
 

9. Är en logistikdoktrin efterfrågad i samtliga nivåer? 
 

10. Kan en blivande logistikdoktrin svara upp mot FM fyra (4) huvuduppgifter? 
 

11. Är logistikdoktrinen ett styrdokument? 
 

12. Saknar du något/några styrdokument idag? 
 

13. Vad ersätter en kommande logistikdoktrin? 
 

14. Finns det en klar målbild idag för logistik? 
 

15. Kan den innehålla styrningar för samtliga försvarsgrenar? 
 

16. Bör den kunna omsättas på alla nivåer operativ till plutonsnivå? 
 

17. Hur hålla logistikdoktrinen aktuell? 
 

18. Vilka deltager i processen med att ta fram en logistikdoktrin? 
 

19. Varför just dessa personer? 
 

20. Hur har dessa valts ut? 
 

21. Hur lång tid är den beräknade processen? 
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22. Varför inte använda ordet doktrin? 
 

23. Vad är alternativet till en logistikdoktrin? 
 

24. Varför inte ta NATO:s logistikdoktrin och omarbeta den till svenska 
förhållanden? 

 
25. Är civila organisationer/aktörer med i framtagandet av logistikdoktrinen som 

t.ex. Räddningsverket, ÖCB m.fl. ? 
 

26. Hur skall FMLOG tas med i arbetet? 
 

27. Finns det något ytterligare du skulle vilja säga som inte fanns med i de frågor 
jag ställt? 
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Bilaga 2 Förkortningar 
 
ACF Advocacy Coalition Framework 
AJP Allied Joint Publication 
ATK Armétaktiskt kommando 
EU Europeiska Unionen 
FHS Försvarshögskolan 
HKV Högkvarteret 
CJTF Combained Joint Task Force 
KRI Krig   
FMV Försvarets Materielverk 
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut  
FORGUS Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet 
FMLOG Försvarsmaktens Logistik 
FTK Flygtaktiska kommandot 
GO Governmental Organization 
ICRC International Committee of the red Cross 
LIBRIS Library Information System  
Milo Militärområde  
MTK Marintaktiskt kommando  
NATO North Atlantic Treaty Organization 
NGO  Non Governmental Organization 
OPIL Operativ insatsledning 
OPL Operativa ledningen 
OPI Operativ inriktning 
PARP Planning And Review Process 
PFF Partnerskap för fred 
PfP Partnership for Peace 
RMA Revolution in Military Affairs 
SIS Standardisering i Sverige 
STANAG Standard NATO Agreement/Standardization Agreement 
STRA Strategi 
SWAFRAP Swedish Air Force Rapid Reaction Unit 
SWEDINT  Swedish Armed Forces International Command 
UH Underhåll 
UHR Krig Underhållstjänst reglemente krig 
WFP World Food Programme 
ÖCB Överstyrelsen för civil beredskap 
 
 

 


