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Sammanfattning: 

Det här självständiga arbetet inom militärteknik behandlar erfarenheterna som drogs vid det force-

rade materielinförandet av Vapenstation 01, 2009. Arbetet syftar till att identifiera erfarenheterna 

kring den forcerade materielförsörjningen för att se hur det kan utveckla normal och snabb materi-

elförsörjning. Resultatet som arbetet har kommit fram till för att tidigare uppnå ökad operativ 

förmåga och därmed öka den militära nyttan är:  

 

- Gemensamma målsättningar och prioriteringar mellan aktörerna 

- Insats- och förbandstyp skall dimensionera kraven på system 

- Säkerställ en integrerad projektgrupp även på lägre nivå  

- Koppla in det integrerade logistikstödet tidigt i materielprocessen 

- Inkludera FM personal så tidigt som möjligt i tester och validering 

- Prioritera arbete som underlättar snabbt framtagande av beslut om användning (BOA) 

- Tillför reservsystem för ökad redundans i insatsområdet      

Nyckelord:  
Normal materielförsörjning, snabb materielförsörjning, forcerad materielförsörjning, Protector 

Nordic och Vapenstation 01. 
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Experiences from forced materiel procurement of Weapons Station 01 
 

Abstract:  

 

This Thesis in Military Technology deals with experiences drawn from the forced introduction of 

Weapons Station 01, 2009. The work aims to identify the experiences regarding the forced pro-

curement of military equipment to see how they can develop normal and fast procurement of 

equipment. The main conclusions of  this work, is to achieve greater capability and increase the 

military utility, are: 

 

- Common objectives and priorities of stakeholders 

- Response and joint types shall determine requirements for system 

- Ensure an integrated project team also at lower levels 

- Engage the integrated logistic support early in the materiel process 

- Include Armed Forces staff as early as possible in the testing and validation 

- Prioritize work to facilitate the rapid development of decision on use (BOA) 

- Provide back up for increased redundancy in the mission area   

 

Key words: 

Normal materiel procurement, quick materiel procurement, forced materiel procurement, Protector 

Nordic and Weapon Station 01 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Riksdagens ominriktning av det militära försvaret från och med 2010 innebär att Sverige både 

enskilt och tillsammans med andra länder, inom och utom landet, ska försvara Sverige och främja 

vår säkerhet.  Det får till följd att materielförsörjningen för det militära försvaret kan tjäna många 

syften sett ur olika perspektiv. Ett syfte är givetvis att förse Försvarsmakten (FM) med tjänster 

och varor för att lösa ställda uppgifter, då ur ett försvarspolitiskt perspektiv. Ett annat syfte kan 

vara att inom försvarsmaterielområdet skapa ett gott samarbetsklimat och en god interoperabilitet 

med andra länder, då ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Ett ytterligare syfte kan vara att vid-

makthålla och fortsätta utveckla säkerhets- och försvarsindustrin, då ur ett näringspolitiskt per-

spektiv.  

 

Den nya inriktningen för materielanskaffningen handlar om att vidmakthålla eller uppgradera 

befintlig materiel. Syftet är att minska behovet av nyanskaffning förutsatt att de operativa krav 

som ställs kan lösas och att det görs på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Om nyanskaffning måste 

ske ska det helst vara befintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel och utveckling ska endast 

ske i undantagsfall. Strävan till internationellt samarbete ska ses över i syfte att fördela kostnader 

och därmed skapa ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar. 

 

Materielförsörjningen ska vara framsynt och planeras med god precision och ur ett livscykelper-

spektiv skapa en hög kostnadseffektivitet av tillförd materiel. Då hastigt uppkomna operativa 

behov uppstår finns möjligheten till snabb materielförsörjning vilket oftast kräver prioriteringar, 

kravanpassningar och medvetna risktagningar i syfte att korta tiden för införande av materiel.  

Ett hastigt uppkommet operativt behov framställdes under sommaren 2009 från insatsförbandet i 

Afghanistan. Det innefattade ett behov av ökat skydd för patrullerande styrkor och önskemålet 

var tillförsel av fordonsburna överlagrade vapenstationer. Resultatet blev att Högkvarteret (HKV) 

med stöd av Försvarets materiel (FMV) beslutade att så snabbt som möjligt anskaffa och leverera 

vapenstationer till FM och det insatta förbandet. Beslutet som togs följde inte den befintliga 

processen för snabb materielförsörjning utan anskaffningen skulle ske på ett ytterligare forcerat 

sätt inom ramen för det samarbets- och tekniska avtal som var upprättat med Norge 2008. 

1.2 Problemformulering 

När ett nytt materielsystem ska införas i FM följer det en specifik materielanskaffningsplan. Då 

det hastigt uppstår nya operativa behov av materielsystem finns det ett arbetssätt som benämns 

snabb materielförsörjning, alltså att påskynda införandet av systemet och därmed tidigare uppnå 

ökad operativ förmåga. HKV kan genom chefen insatsledningen (C INS) och chefen produktions-

ledningen (C PROD) beordra denna typ av påskyndande. Begreppet snabb materielförsörjning är 

definierat med ett antal riktlinjer och som tidigare nämnts så kan det bland annat krävas priorite-

ringar i materielplanen, kravanpassningar med eventuella taktikanpassningar och medvetna risk-

tagningar inkluderat systemsäkerhet. Utifrån införandet (november 2011) av vapenstationssyste-

met Protector, vilken i FM benämns Vapenstation 01 (VS 01) så finns det anledning att dess 

materielanskaffningsmetod utvärderas eftersom den har forcerats ytterligare utöver metoden 

snabb materielförsörjning. Därför är det intressant att analysera och identifiera konsekvenserna 
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och effekterna av denna typ av materielförsörjning jämfört med ett normalt materielinförande och 

ett snabbt materielinförande i syfte att öka den militära nyttan inom materielförsörjningsprocess-

en.  

1.3 Frågeställning 

Med erfarenhet av den forcerade materielförsörjningen kring införandet av Vapenstation 01, vilka 

åtgärder kan appliceras på normal materielförsörjning och snabb materielförsörjning för att 

snabbare uppnå ökad operativ förmåga? 

 

1.4 Syfte 

Arbetet syftar till att identifiera och analysera de erfarenheter som har dragits i samband med det 

forcerade materielinförandet av Vapenstation 01 och hur det kan utveckla normal materielför-

sörjning och snabb materielförsörjning för att snabbare uppnå ökad operativ förmåga och därmed 

öka den militära nyttan. 

 

1.5 Avgränsningar och antaganden 

Materielförsörjningsprocessen inom FM är en omfattande process med många ingående delar och 

med många olika erfarenheter från olika projekt. Arbetet begränsas därför till erfarenheter av 

anskaffning och införande av Protector Nordic fas 1 och interims införd VS 01. Tekniska data 

kommer endast att presenteras generellt och vapenbärare kommer endast omnämnas och kopplas 

mot beslutet om användning av vapenstationen. Arbetet kommer att fokusera på materielförsörj-

ningsprocessens initiala skeden, koncept-, utvecklings-, anskaffnings- och införandeskede 

medans användar- och avvecklingsskede omnämns i ringa grad. Det innebär att det inte sker 

någon redovisning av VS 01 grad av kostnadseffektivitet sett ur hela livscykelperspektivet. 

 

Det som intervjuerna och arbetet inte kan presentera är norska Försvarets logistik organisations 

(FLO) syn på anskaffningen av VS 01. Eftersom anskaffningen genomfördes enligt ett svenskt 

interimskontrakt med industri så är inte deras syn avgörande för utfallet av detta arbete.  

 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kommer endast omnämnas och kopplas som ett stöd till 

FM materielförsörjningsprocess.   

 

Begreppet TOEM (Taktisk-, ekonomisk-, organisatoriskmålsättning) har på senare tid inom FM 

ersatts av begreppet KFS (krigsförbandsspecifikation) men med hänsyn till att TOEM-begreppet 

brukas i huvuddelen av dokumenten som används i arbetet har jag valt att använda detta begrepp.  

 

Arbetet vänder sig till en bred läsarkrets som dock bör förstå den militära kontexten men främst 

till personal inom FMV och FM som arbetar med utveckling (förband och materiel) och arbetar 

med förnödenhetsförsörjning (drift och underhåll). 
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1.6 Centrala begrepp 

Materielförsörjningen benämns genom tre olika begrepp i arbetet och förtydligas enligt följande: 

 

- Normal materielförsörjning, sker enligt de ordinarie styrdokumenten och följer livscykelproces-

sen i sin helhet. Benämns fortsättningsvis i arbetet som, NMF.
1
 

 

- Snabb materielförsörjning, sker enligt de ordinarie styrdokumenten och följer i huvudsak 

livscykelprocessen med medvetna gjorda avsteg i syfte att påskynda processen. Benämns i arbetet 

enligt fastställd akronym, SMF.
2
 

 

- Forcerad materielförsörjning, sker momentant och behovsmässigt enligt de ordinarie styrdoku-

menten där processtegen i livscykelprocessen kan ske parallellt. Benämns fortsättningsvis i arbe-

tet som, FMF. 
3
 

 

Begreppen kring vapenstationen är många och kan lätt blandas ihop och därför krävs det ett 

klargörande. Sverige har en grundmodell som Kongsberg industribenämner Protector, CROWS2 

och införandenamnet hos FMV och FM är Protector Nordic. Införandet i FM kommer att ske i två 

steg och benämns därför som Protector Nordic fas 1 och Protector Nordic fas 2.  

 

Försvarsmaktens materielbenämning av Protector Nordic fas 1 är Vapenstation 01(VS 01).  

Det forcerade införandet är en del av fas 1 och har olyckligtvis samma benämning.  

I detta arbete benämns därför de forcerat införda vapensystemen VS 01 medan de kommande 

normalt införda systemen benämns Protector Nordic fas 1. 

 

1.7  Teoriram och tidigare studier 

Försvarsmakten har tillsammans med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsin-

stitut utarbetat en ny från och med 2 januari 2007 gällande Strategi för FM materielförsörjning
4
.  

Strategin ska tillämpas av myndigheterna i sitt arbete med handläggning av förbandsutformning, 

materielärenden och underlag till FM budgetunderlag.  Syftet är att uppnå statsmaktens uttalade 

vilja att nå en säker och kostnadseffektiv materielförsörjning ur ett livscykelperspektiv och som 

ytterst ska svara upp mot insatsförsvarets uppgifter och behov. FM utarbetade även 2007 en 

Forsknings- och utvecklingsstrategi som komplement och avsikten är att de båda strategierna ska 

vara samstämmiga och tidigt kunna inrikta forskning, teknikutveckling, demonstratorverksamhet, 

studier, konceptutveckling och experimentverksamhet för FM framtida materielförsörjningsbe-

hov. 

 

Till följd av FM nya inriktning så sker uppsättande av insatsförband på relativt kort tid och till-

sammans med de reellt uppkomna materielbehoven under insats så uppfattades det som svårt att 

                                                 
1 Begreppet är skapat av författaren för att förenkla textframställan och används endast i detta arbete 
2 IML beredning Snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför och under insats. Slutrap-
port, FMV, (IML 08-005:4, bilaga 2 till IML 08 005:6) 
3 Begreppet är skapat av författaren för att förenkla textframställan och används endast i detta arbete 
4 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 241:61994)  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 

Namn Mikael Pettersson 

Kurs 1 CP018 

 

 - 7 - 

efterleva strategin för materielförsörjning. Behovsavvikelser utifrån de gällande kravdokumenten 

såsom TOEM innebar att snabbanskaffning blev svår att kontrollera avseende kravuppfyllnad, 

kostnadseffekter och eventuella fördröjningar av andra materielprojekt.  

 

Därmed fanns ett behov av en snabbare styrd materielprocess och FMV beslutade 2008-11-18 

genom chefen för Integrerad materielledning (IML) att genomföra en IML-beredning med upp-

gift att ta fram åtgärdsförslag för snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför 

och under insats. Erfarenheter från andra länders (Storbritannien och Polen) liknande process har 

analyserats och värderats gentemot svenska förhållanden. Huvuddelen av slutsatserna utifrån 

slutrapporten
5
 och förslag till IML ställningstagande

6
 har sammanställts till processen SMF och 

finns beskrivna och tillämpas i FM. 

 

Vid Försvarshögskolan (FHS) i Stockholm har fallstudier genomförts avseende metoden snabb 

materielförsörjning kopplat mot införandet av pansarterrängbil 6, Galten
7
. Slutsatser som drogs 

var att SMF-metodiken i stora delar är lik den normala materielanskaffningsprocessen men har 

några avgörande skillnader främst i början av livscykeln där tidsförhållandena är kraftigt reduce-

rade samt SMF ökar risker i fråga om vidmakthållandekostnader. De prioriteringar som görs 

utifrån materielplanen beskrivs få ekonomiska följdverkningar och därmed konsekvenser för 

andra projekt. För att minimera det så ses det över andra alternativ såsom omfördelning av befint-

lig materiel eller taktikanpassning. Ett samarbete med andra länder i Europa har skapats och det 

ska ge möjligheter till lån eller förhyrning av materiel för att slippa nyanskaffning inom ramen 

för SMF. 

 

Genom den statliga offentliga Försvarsstrukturredningen 2011 (SOU 2011:36) kapitel 5 Materiel- 

och logistikverksamheten idag, syftet med utredningen var att ge ”förslag på och åstadkomma en 

mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv stödverksamhet på försvarsområdet”. I utredningen har 

det sammanställts alla berörda myndigheters styrdokument och i bilaga 1 underrubrik 5.1 Materi-

elförsörjning finns det beskrivet vilka övervägande och förslag som finns. FM strategi för materi-

elförsörjning samt snabb materielförsörjning har genomlysts och ligger till grund för vad utred-

ningen anger i sina förslag och styrningar. 

 

Genom detta arbete är ansatsen att analysera och identifiera erfarenheter av beslutet om forcerade 

materielförsörjning av VS 01. Utifrån genomförandet av anskaffningen och införandet på lägre 

nivå kan de mer praktiska erfarenheterna komplettera tidigare studier och vidimera tidigare erfa-

renheter och utveckla ordinarie materielförsörjningsprocess inkluderat SMF. 

  

                                                 
5 IML beredning Snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför och under insats. Slutrap-
port, FMV, (IML 08-005:4, bilaga 2 till IML 08 005:6)  
6 IML beredning Snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför och under insats. C IML 
ställningstagande (2 bilagor), FMV, (2009-05-08, IML 08-005:6) 
7 Svåra frågor och några svar om förmågeskapande i Försvarmakten,  hösten 2011, En syntesrapport med 
fallstudier från Försvarshögskolan kurs Militärteknik fördjupning 2 ht 2011, sidan 28 
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1.8 Metod och disposition 

Arbetet kommer huvudsakligen ske genom kvalitativa undersökningar i form av litteraturstudier 

samt intervjuer. Litteraturen utgår främst från FM gällande styrdokument avseende materielför-

sörjning och till de ordrar och arbetsdokument som finns kring införandet av VS 01.  

 

Genom en kvalitativ textanalys av styrdokumenten sammanställs de och redovisas som en teore-

tisk referensram kring ämnet.  

 

Intervjupersonerna har valts för att skapa en helhet kring anskaffning och införande av VS 01 och 

utgående från personernas konkreta ansvarsområden inom materielförsörjningsprocessen. De 

intervjuade personerna innehar befattningarna Materielsystemansvarig vid HKV, Projektledare 

vid FMV, Ägarföreträdare vid Teknikkontor Mark och Projektansvarig införande vid Markstrids-

skolan. Intervjuerna bygger i huvudsak på kopplingen mellan VS 01-processen och Livscykel-

modellen men även det integrerade logistikstödet, kravelementen och beslut om användning för 

att identifiera det mera praktiska utfallet. Genom en kvalitativ delvis strukturerad intervju  sam-

manställs data för att skapa empirin.  

 

Denna deduktiva metod ligger till grund för jämförelsen och analysen av materielförsörjnings-

processerna kopplat mot införandet av VS 01. Diskussioner i arbetet redovisas genom slutsatser 

som ligger till grund för svaren på frågeställningen.    

 

I kapitel 2 textanalyseras och redogörs det för FM styrdokument gällande för NMF och SMF och 

kapitlet avslutas med en diskussion och generella slutsatser kring styrdokumenten för materiel-

försörjningen och processerna kring dessa. Meningen är också att inledningen ska ge en ökad 

kunskap och förståelse kring begrepp som återkommer i arbetets kommande delar.   

 

I kapitel 3 inleds med att presentera bakgrunden till anskaffningen av vapensystemet Protector 

Nordic fas 1 och en kortare presentation av VS 01. Sedan presenteras sammanställd data från 

intervjuunderlaget avseende anskaffningen och införandet av VS 01. Kapitlet avslutas med en 

analys och diskussion för att identifiera erfarenheter som ligger till grund för slutsatser kring 

införandet av VS 01 kopplat mot FM styrdokument. 

   

I kapitel 4 analyseras och jämförs materielförsörjningsprocesserna NMF, SMF och FMF för att 

förklara hur dessa metodmässigt skiljer utifrån erfarenheterna från anskaffningen och införandet 

av VS 01. 

 

I kapitel 5 redovisas resultatet av arbetet och där presenteras mina svar på min frågeställning 

kring erfarenheterna av FMF av VS 01 och om erfarenheterna är applicerbara på NMF och SMF . 

Kapitlet avslutas med en redovisning för mitt förslag till ytterligare forskning inom ämnesområ-

det och för den militära nyttan. 
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1.9 Källor 

För att skapa övergripande förståelse för materielförsörjningsprocessen till Försvarsmakten an-

vänds en statlig utredning som anger hur FM materiel- och logistikverksamhet ska göras mer 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv med stöd från FMV, FOI och FHS. Men i huvudsak kommer 

underlaget från Försvarsmakten i form av strategier för materielförsörjning och samordningsavtal 

mellan FM och FMV samt dokument som bestämmer hur införande och användande av materiel 

mer arbetsmetodsmässigt ska ske vid införandet av VS 01. Underlag som har använts är endast 

från öppna källor och kan eftersökas genom hanteringen av noterna och allt underlag är inhämtat 

i perioden från 2006 till 2012. 

 

Personerna som har intervjuats representerar både FM och FMV med olika områdesansvar och de 

har genomfört den forcerade anskaffningen av VS 01 och planerar för anskaffning och införande 

av den större serieleveransen av vapenstationen i perioden 2010-2013. Intervjuerna har genom-

förts oberoende av varandra och personerna har remisstuderat mina kvalitativa sammanställning-

ar i syfte att kvalitetssäkra framställd empiri. De intervjuade personer får därför anses vara pri-

märkällor och validiteten måste anses vara hög. 
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2 Styrdokument för materielanskaffning i Försvarsmakten 
En övergripande beskrivning av styrdokument som hanteras av och inom Försvarsmakten fram-

ställd i Arménytt 2011. Riksdag och regering ger uppgifter till Försvarsmakten (FM) genom ett 

årligt regleringsbrev, men också genom budgetanvisningar, försvarspropositioner och riksdags-

beslut. När FM erhållit regeringens styrdokument slutförs arbetet med Försvarsmaktens utveckl-

ingsplan (FMUP) vid Högkvarterets Ledningsstab (HKV LEDS). Överbefälhavaren (ÖB) fast-

ställer FMUP som blir ett av de viktigaste styrdokumenten inom myndigheten när utvecklings-

planer tas fram. Utvecklingsplaner utarbetas i huvudsak vid HKV och systemutvecklingsplaner 

(SUP) vid förband, skolor och centra. FMUP beskriver Försvarsmaktens utveckling under kom-

mande tioårsperiod. Strävan är att planen revideras årligen mot bakgrund av: 

- regeringens planeringsanvisningar 

- ingångsvärden från perspektivplanering (20-25 år framåt) 

- resultat från produktionen 

- erfarenhet från operativ verksamhet 

- insatsorganisationsvärderingen (IOV) 

Respektive inspektör (Armé, Marin och Flygvapnet) bryter ner FMUP till en intern utvecklings-

plan inom respektive område. För markstridskrafterna blir det AUP. Markstridsförbandens 

utveckling styrs i huvudsak av två dokument - Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten och 

Försvarsmaktens utvecklingsplan. FMUP tillsammans med innevarande års verksamhetsuppdrag 

(VU) utgör underlag för nästa års kommande direktiv för uppdrag (DUP). DUP i sin tur utgör 

sedan underlaget till det kommande budgetunderlaget (BU) som i sin tur utgör underlaget till 

regleringsbrevet från regeringen. Regleringsbrevet styr sedan i sin tur VU. Chefen för insatsor-

ganisationen (C INS) beslutar om förbandsmålsättningar för krigsförband ingående i en organi-

sationsenhet (bataljon, kompani, motsv.). Förbandsmålsättningen kan till exempel ange vilken 

typ av nationella och internationella uppgifter krigsförbandet skall kunna genomföra eller vilken 

beredskap som gäller för aktuellt förband. Varje krigsförband skall ha en krigsförbandsspecifi-

kation KFS (f.d. TOEM) som baseras på förbandsmålsättningen. Framtagning av KFS sker före-

trädesvis i treårsintervaller där versionsåret avser det år då förbandet är tänkt att sättas in i 

insats eller beredskap. KFS tas fram med olika konkretiseringsgrad och finns i följande version-

er: utkast, preliminär och slutlig. Krigsförbanden i sig produceras inte inom ramen för för-

bandsmålsättningsarbetet utan hanteras i förbandsproduktionen, där också produktionsplanering 

äger rum. För att styra realiseringen av ett krigsförbands utveckling de kommande åren tas en 

Krigsförbandsplan (KFP) fram. Produktionsarbetet resulterar i ett utbildat och övat krigsför-

band, som med hjälp av målsättningsarbetets värdering (krigsförbandsvärdering, KFV) kvalitets-

säkras, varefter beslut om beredskap eller insats kan tas. Beskrivningen påvisar på ett bra sätt 

flödet av styrningar ända från statsmaktens styrningar till krigsförbandens verksamhet och skapar 

en förståelse för processen och dess ingående begrepp.
 8

 

                                                 
8 Ur Arménytt, nr 3, 2011, Artikel ”Hur hänger styrdokumenten ihop?” av författare Övlt Lars Nilsson, ansvarig 

redaktör för AUP och placerad vid planeringsavdelningen (PLANS G5) på Armétaktisk stab – 

www.forsvarsmakten.se 
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2.1 Försvarsstrukturutredning 2011- inriktning för FM materielförsörj-
ning 

Materielförsörjningen styrs i första hand av insatsorganisationens förmågebehov och dess kvalita-

tiva förmågekrav. Materielförsörjningen ska ske enligt följande grundläggande principer:
 9

 

- Om det är ekonomiskt försvarbart och att de operativa kraven uppnås så är strävan att 

vidmakthålla och uppgradera befintlig materiel istället för nyanskaffning. 

- Vid nyanskaffning ska befintlig samt färdigutvecklad och beprövad materiel i första hand 

anskaffas. 

- I yttersta fall då ovan nämnda behov inte kan tillgodoses kan egen utveckling ske. 

- Oavsett anskaffningsform bör möjligheten till internationellt samarbete ske och bedömer 

regeringen verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar kan även internationellt samar-

bete kring försvarsteknologi var av intresse.  

Genom ett iterativt samspel i fyra dimensioner sker produktionen av materiel i FM, dessa är 

indelade i följande dimensioner: 
10

 

- Ledning av tekniska system, innebär teknisk systemplanering och tekniskt ansvar. Genom 

en iterativ beredning mellan FM och FMV utgående från Strategi för FM materielförsörj-

ning så avgörs vilken teknisk systemstruktur som bäst uppfyller FM operativa behov.   

- Planering, i form av samlad produktionsplanering. Genom en löpande analys av FM alla 

materielförsörjningsbehov utifrån såväl nya tekniska system eller av befintliga tekniska 

system som ska möta befintliga eller förändrade operativa krav. 

- Uppdrag, i form av hantering av enskilda uppdrag. Resultatet av den ovan nämnda ana-

lysen innebär att beställningar behandlas och verkställs av FMV.  

- Forskning och utveckling (FoU) inkluderar även forsknings- och teknikutvecklingspro-

gram (FoT), dessa uppdrag utgår från en årlig FoT-plan.  

2.2 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning11 

Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning från 2007 är framtagen gemensamt av FM och 

FMV där även FOI har varit inbegripna. Den är styrande för materielplaneringen utifrån utveckl-

ingsplanen som är en del i FM materielplan och FMVs produktionsplan. Strategin inbegriper 

såväl pågående som planerad materielförsörjning samt hantering av befintlig materiel. Detta 

ligger sedan till grund för hantering av förbandsutformning, materielärenden och utarbetande av 

underlag för FM budgetunderlag. En viktig del i materielförsörjningen på sikt är inriktningen av 

forskning och teknikutveckling, demonstratorverksamhet, studier, konceptutveckling och expe-

rimentverksamhet och denna verksamhet styrs genom en Forsknings- och utvecklingsstrategi 

(FoU-strategi). Dessa två strategier kompletterar varandra och stämmer av FM materielförsörj-

ning och är grundläggande för senare framtagna materielförsörjningsdokument.     

                                                 
9
 Forskning och utveckling samt försvarslogistik– i det reformerade försvaret, (Betänkande av Försvarsstruk-

turutredningen, Stockholm 2011) kapitel 5 Materiel- och logistikverksamheten idag, sidan 118. 
10 Samordningsavtal mellan FM-FMV 2009 utgåva 2011, uppdaterat enligt 2012-02-16, bilaga 1 sidan 4. 
11 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 241:61994) 
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Strategins övergripande mål och medel/metoder kan kort beskrivas enligt följande: 

- Insatsförsvarets uppgifter och behov ska vara styrande för FM materielförsörjning
12

. Där 

våra förmågor främst syftar till att säkerställa vår nationella integritet samt uppfylla våra 

internationella åtaganden. Kravet på ett flexibelt och anpassningsbart insatsförsvar kräver 

därför att ledtiderna för varor och tjänster blir korta och att prioriteringen ligger för de 

operativa behoven på kort och medellång sikt. Den ökade internationaliseringen genom 

EU-samarbetet innebär att våra förmågor utvecklas interoperabelt avseende gemensamma 

normer och standarder, där NATO-standard utgör grunden för interoperabilitetsarbetet. 

 

- Materielförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose 

kravet på ökad leveranssäkerhet
13

. Livscykelkostnaden består inte bara av kostnaden för 

varan eller tjänsten utan inbegriper även statens egen produktionskostnad samt kostnader 

för infrastruktur. För att möta kraven för insatsförsvarets operativa behov krävs en leve-

ranssäkerhet som garanterar att varor och tjänster levereras på avtalad tid. Livscykelmo-

dellen
14

 bygger på ISO/IEC 15288 och Nato-tillämpningen AAP 48 och utgör grunden för 

såväl ledning av tekniska system, planering som uppdrag samt FoU.  

 

Figur 1 Materielförsörjningens olika skeden utifrån Livscykelmodellen
15 

  

                                                 
12 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 241:61994), sidan 3. 
13 Ibid sidan 3. 
14 Samordningsavtal mellan FM-FMV 2009 utgåva 2011, uppdaterat enligt 2012-02-16, bilaga 1 sidan 6. 
15 Ibid sidan 7. 
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Beskrivning av livscykelmodellens skeden:
 16

 

 

- Behov och inriktningar, utgår från FMUP och Materielplan. 

- Koncept skede, analys och utvärdering av olika alternativ för att möta behoven. Kravan-

passningen sker ständigt utifrån nya förutsättningar.  

- Utvecklingsskede, definiera och tydliggöra kravsättning på tekniskt system samt reda ut 

interna och externa verksamhetsförutsättningar. Syftet är att ta fram en teknisk systemde-

sign för att se vad marknaden kan uppfylla gentemot krav och uppsatta effektmål. 

- Produktion, utifrån ställda krav produceras och levereras materiel, vilket även inkluderar 

driftöverlämning av materiel från FMV till FM. 

- Användning, innefattar driften av materielen efter överlämnande från FMLOG till för-

bandschef och insatsförband. 

- Underhåll, detta skede inleds redan i de tidigare processtegen genom planering av under-

hållet men skedet handlar mycket om att tillhandahålla underhåll, logistik och annat stöd 

för användning av materielsystem. 

- Avveckling, likaså detta skede inleds i tidigare i processen för att planera avvecklingen. 

Skedet består annars av borttagning av systemens drifts- och underhållstjänster. 

 

- Materielförsörjning skall styras av tydliggjorda och medvetna val mellan kostnad, effekt 

och handlingsfrihet
17

. Genom att sätta in ett tänkt system i helhetsperspektiv kopplat mot 

andra system, systemsamordning, ska det regelmässigt ske en alternativgenerering med 

tillhörande konsekvensbeskrivning. Vid avvägning mellan alternativen ska särskiljande 

produktions- och vidmaktshållandekostnader redovisas genom kalkylanvisningar enligt 

FM-ekonomimodell (FEM). För ökad handlingsfrihet i materielplaneringen skall tydliga 

etappindelningar göras i materielärendena och flexibla avtal tecknas för att kunna ex. för-

skjuta eller komplettera beställningar. En del i avvägningen inbegriper även FM behov av 

långsiktig kompetensförsörjning och därmed kompetenser för att vidmakthålla och even-

tuella modifieringar av befintliga tekniska system och andra tillhörande tjänster. Kompe-

tensbärande beställningar säkerställer att identifierad kompetens finns inom insatsförsva-

ret vid efterfrågad tidpunkt. 

 

- Materielförsörjningen skall via iterativ kravanpassning i högre grad nyttja FM befintliga 

materiel och marknadens möjligheter samt ske samordnat med utformningen av för-

band
18

. Kravet på omedelbar effekt för våra insatsförband i en internationell miljö innebär 

att vår traditionella materielförsörjningsmodell med stort inslag av egen tidsödande ut-

veckling inte svara upp mot behovet. Därför är eftersträvan att söka mindre tids- och 

                                                 
16

 Forskning och utveckling samt försvarslogistik– i det reformerade försvaret, (Betänkande av Försvarsstruk-
turutredningen, Stockholm 2011) kapitel 5 Materiel- och logistikverksamheten idag, sidan 132. 
17 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 241:61994), sidan 4. 
18 Ibid sidan 5. 
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kostnadskrävande lösningar utifrån befintliga system på marknaden eller att vidmakthålla 

och vidareutveckla befintliga system. Denna tanke benämns därmed som en iterativ krav-

sättning, en kravharmonisering och beskrivs i materielförsörjningsmodellen. Principen in-

nebär att FM kravställning och målsättningar utvecklas och anpassas, i undantagsfall in-

nebär det egenutveckling av materielbehov omfattande både varor och tjänster. Utveckl-

ingen ska i så fall ske i ett internationellt samarbete för att därmed kunna fördela kostna-

derna mellan ingående aktörer. För att eventuellt uppnå en högre kostnadseffektivitet ska 

det också analyseras om anskaffning av tjänst blir mer förmånligt än anskaffning av varor. 

Materielförsörjningen kan beskrivas enligt följande Materielförsörjningsmodell, vilken 

ska möjliggöra en balans mellan förbandsutformning och krav på materiel och dess olika 

möjligheter att realisera materielbehoven.
 19

 

  
 

Figur 2 Materielförsörjningsmodellen med beskrivning av den iterativa kravanpassningen
20

  

- Internationell samverkan skall vara huvudalternativet vid all utveckling, anskaffning och 

vidmakthållande och nyttan av internationellt samarbete skall maximeras. Export av i FM 

existerande materielsystem skall främjas där det är till stor nytta för insatsförsvarets be-

hov
21

. Utifrån materielförsörjningens alla faser och olika typer av anskaffningsalternativ 

ska strävan vara att öka interoperabiliteten och det internationella samarbetet. För att 

uppnå ökad kostnadseffektivitet ska det därför aktivt prövas om nyttjandet av nationell 

forskning, utveckling, kompetens och industriell kapacitet samt exportmöjligheten av be-

                                                 
19 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 383:61994), sidan 6. 
20 Ibid sidan 6. 
21 Ibid sidan 8. 
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fintliga system vid materielsamarbete med andra länder kan ge kostnadseffektiva fördelar. 

Kravanpassning ska då ske enligt den tidigare nämnda iterativa materielförsörjningsmo-

dellen. Sverige ska i dessa sammanhang ses som en stabil och trovärdig samarbetspartner 

och ett noggrant övervägande ska ske innan ett samgående i syfte att värdera nyttan i för-

hållande till begränsad handlingsfrihet och påverkan på andra samarbeten. En viktig del är 

också att säkerställa försörjningssäkerhet, särskilt i händelse av krissituationer och strävan 

är att skapa ömsesidigt beroende och långsiktiga relationer med länder genom kontrakte-

rade leveranssäkerhetsavtal. Ägande- och nyttjandefrågor är av särskild vikt vid internat-

ionellt samarbete och export med hänsyn till att nationella aktörer ska få tillbaka avkast-

ning på satsade investeringar under hela livscykelperspektivet.  

 

- Materielförsörjningen skall ske samordnat med FM forskning och teknikutveckling
22

. För 

att kunna kravställa och realisera ett försörjningsbehov på ett effektivt sätt så krävs kom-

petensen och möjligheten till att demonstrera tekniska möjligheter. Detta säkerställs ge-

nom att FoT-utvecklingen planeras och genomförs koordinerat tillsammans med materiel-

planen. 

 

- Antalet olika system skall minskas genom ökad teknisk systemsamordning
23

.  

Ur ett förmågeperspektiv ska nya system vägas in mot andra system för att klargöra beho-

vet och se om det finns andra redundanta system som kan lösa ut insatsförsvarets behov, 

genom en modulär systemuppbyggnad med stort inslag av standardkomponenter så är 

strävan att försöka skapa teknisk flexibilitet och på det sättet kunna reducera behovet av 

tekniska system. 

 

- Ökad kostnadseffektivitet skall sökas genom att minska statens egen verksamhet och ge 

leverantörerna större åtaganden
24

. Genom att låta civila leverantörer av varor och tjänster 

ta ett större genomförandeansvar ska kostnadseffektiviteten öka. Det kräver en samman-

hållning av beställningar och en precision i kravställningar gentemot leverantörer så deras 

åtagande blir större, det skulle även kunna inkludera att överlåta designansvar. Inom ra-

men för offentlig-privat samverkan och ett utökat leverantörsåtagande är det viktigt att 

beakta kontinuitet, tillförlitlighet samt försörjnings- och leveranssäkerhet oavsett nation-

ellt eller internationellt samarbete. 

 

                                                 
22 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 241:61994), sidan 10. 
23 Ibid sidan 10. 
24 Ibid sidan 11. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 

Namn Mikael Pettersson 

Kurs 1 CP018 

 

 - 16 - 

- Materielförsörjningen skall ledas av en myndighetsgemensam integrerad materielled-

ning
25

. För att säkerställa insatsförbandens materielbehov ska ledtiderna svara mot de 

operativa behoven och det ska möjliggöras genom en samverkan mellan FM och FMV 

men även FOI. Genom tydliga myndighetsroller så tas samordnade beslut som möjliggör 

tidsanpassade leveranser och därmed löser de operativa kraven på ett kostnadseffektivt 

sätt. 

2.3 Snabb materielförsörjning (SMF)26 

Materielförsörjningsprocessen är endast till för förband/enheter som förbereder sig inför eller 

genomför internationella insatser. SMF kan genomföras på ett påskyndat och utifrån materielpla-

nen på ett prioriterat sätt. Metoden har arbetats fram genom FMV och med ärendemeningen 

”Snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför och under insats” . Denna har 

brutits ned och definierats enligt följande:
 27

 

- ”Snabb” respektive ”inför och under insats”, tiden tonas ned i definitionen och istället 

knyts tidsperspektivet till de avsteg och de säkerhetsrisker inklusive systemsäkerhet
28

 som 

måste tas gentemot den normala materielförsörjningsprocessen. 

- ”kvalitetssäkrad”, snabbheten får inte ske på bekostnad av kvaliteten men undantag kan 

medvetet göras och ska då dokumenteras. 

- ”materielförsörjning av förband”, med förband menas styrkor eller sammansatta förband 

som planeras för eller används i insatser. Med detta handlar det inte bara om nyanskaff-

ning utan även om annan tillförsel av materiel vilken kan bestå av något substitut eller an-

nan kravanpassad materiel. 

Strävan är att ordinarie materielförsörjning ska vara tillräckligt planerad och metoden ska undan-

tagsvis användas och ska ses som en avvikelsehantering med högst två eller tre ärenden årligen.  

                                                 
25 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 241:61994), sidan 12. 
26 IML beredning Snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför och under insats. Slutrap-
port, FMV, (IML 08-005:4, bilaga 2 till IML 08 005:6)  
27 Ibid sidan 8. 
28 Ibid sidan 3. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 

Namn Mikael Pettersson 

Kurs 1 CP018 

 

 - 17 - 

 
 
Figur 3 Översiktlig processbeskrivning av Snabb materielförsörjning

29 

Processtegen redovisade enligt följande:
 30

 

 

- Behovsframställan, sker genom att förbandschefen anmäler ett operativt behov för den aktuella 

insatsen till HKV INS.  

 

- Förselektion, innebär att HKV INS genom ansvarig krigsförbandsansvarig (KFA) internt bere-

der anmälda behov och analyserar vilka åtgärder som ska vidtas och återrapporterar detta till 

förbandschefen. Beslut om initiering av SMF tas av C INS och måste då syfta till att lösa något 

av kriterierna: 

- ökad personsäkerhet och minskad risk för personskada inom den insatta enheten 

- anpassning enligt gällande lagstiftning eller tvingande regler i missionsområdet 

       - anpassning till rådande miljöbetingelser i missionsområdet 

- särskilda behov, framkomna under förberedelser eller pågående insats och som 

kan lösas inom insatsperioden  

Alternativa åtgärder kan istället för SMF vara att ex. taktikanpassa sitt uppträdande eller att inga 

direkta åtgärder vidtas. 

 

- Försörjningsberedning SMF, är steget efter initiering SMF av C INS och innebär att C PROD 

ger direktiv för beredningen. För att påskynda processen upprättas en myndighetsgemensam och 

behovssammansatt integrerat projektteam (IPT) i syfte att effektivisera och samordna processerna 

inom och mellan respektive myndighet, FM och FMV. Beredningen syftar till tillräcklig behovs-

täckning, inom angiven tid och med kända risker och arbetet ska inte ta mer än två-tre veckor.  

Resultatet av beredningen redovisas sedan på anmodan av C PROD för Configuration control 

board (CCB) vilken består av C INS, C PROD, C SML och Säkerhets Inspektören som ordinarie 

                                                 
29 IML beredning Snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför och under insats. Slutrap-
port, FMV, (2008-05-08, IML 08-005:4, bilaga 2 till IML 08 005:6) sidan 21. 
30 IML beredning Snabb och kvalitetssäkrad materielförsörjning för förband inför och under insats. C IML 

ställningstagande (2 bilagor), FMV, (2009-05-08, IML 08-005:6), sidan 3. 
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ledamöter och i övrigt kallas specialkompetens efter behov. CCB tar ställning till beredningens 

förslag och beslut tas av cheferna inom respektive ansvarsområde enligt följande: 

- C INS fattar beslut om avvikelser till gällande Taktisk-, organisatorisk-, ekono-

miskmålsättning (TOEM) och Utrustningslistor (U-listor) samt i vilken mån dessa 

avvikelser skall inarbetas i ordinarie process för utveckling av krigsförband 

- C PROD fattar beslut om avvikelser/komplettering till gällande materielplan och 

dirigeringsbeslut , prioritering samt i de fall som beslutet avser ett anskaffningsä-

rende, fastställande av kravdokument, finansiering och förvaltning. 

- C SML fattar nödvändiga beslut avseende förändringar av FMV produktionsplan 

 

- Försörjning, initieras genom C PROD försörjningsbeslut vilket kan innebära anskaffning 

och/eller dirigering av materiel. Utifrån CCB beslut och med strävan om kortade tidsförhållande 

sker anskaffningen utifrån ordinarie materielprocess dock kan behovet av Särskild offertförfrågan 

prioriteras av C PROD och C SML. Det innebär att offertförfrågan sker vid sidan av FM materi-

elplan, vilket kan inkluderar ett beställningsbeslut och förslag till tillämpning av Lagen om of-

fentlig upphandling (LOU) och eventuellt senarelägga annan materielförsörjning. Avseende 

dirigering så sker det utifrån C PROD prioriteringar genom FMLOG enligt ordinarie process och 

med överinseende av IPT som genomfört aktuell försörjningsberedning. 

 

- Uppföljning och utvärdering, syftar till att analysera om SMF processen har levererat materiel-

systemet i rätt tid och med rätt funktionalitet och C PROD ansvarar både för produktionsuppfölj-

ningen och för tillämpningen av SMF processen.  

2.4 Avtal och rutiner vid materielanskaffning och överlämning mellan 
FMV och FM  

Som tidigare har beskrivits att ”Materielförsörjningen skall ledas av en myndighetsgemensam 

integrerad materielledning”
31

 så finns följande två dokument nedtecknade för en integrerad 

materielprocess. 

2.4.1 Integrerat logistikstöd (ILS) och materieluppföljning32 

Vid all materielanskaffning till FM ska FMV genomföra en integrerad underhållsberedning i 

syfte att uppnå kravsatta driftsäkerhetsprestanda till lägsta möjliga livslängdskostnad för tekniska 

system. En avvägnings ska ske gällande driftsäkerhetsprestanda, övriga tekniska prestanda och 

ekonomi. Detta sker på ett samordnat sätt med hänsyn till följande punkter: 

- Ledning av ILS-verksamhet (vilken bedrivs i livscykelns alla skeden) 

- Driftsäkerhetsanalyser 

- Underhållsanalyser 

- Analyser ur ett livscykelperspektiv 

- Reservmaterielförsörjning 

- Underhålls- och testutrustning 

- Utbildning och utbildningsutrustning 

- Emballage, hantering, lagring och transport 

                                                 
31 Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning (2007-02-02, HKV 23 241:61994), sidan 12. 
32 Samordningsavtal mellan FM-FMV 2009 utgåva 2011, uppdaterat enligt 2012-02-16, bilaga 1, § A 7.4 
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- Underhållsanläggningar 

- Programvaruunderhåll 

- Hantering av föråldrad materiel 

- Drifts- och materieluppföljning 

- Avveckling 

 

Underlaget ligger till grund för en avvägning mellan systemeffekt och kostnad utifrån olika drift- 

och underhållslösningar i syfte att kunna prognostisera och planera FM utgifter. FMV ska stödja 

FM med att följa upp driftdata och kostnader kring drift och underhåll i drift- och vidmakthållan-

defas. De system FMV har tekniskt designansvar för ska de själva följa upp och analysera drifts- 

och underhållsdata. Innan det tekniska systemet överlämnas ska det finnas ett specifikt och tids-

angivet underhållsavtal
33

 med underhållsleverantör som också ska tecknas i samråd med FM. 

2.4.2 Fastställande av rutin avseende leveranser av produkter från FMV till 
FM34 

Denna rutin syftar till att skapa en kvalitativ, kostnadseffektiv och förvaltningsmässig riktig 

hantering av materiel/system under hela livscykeln. Utifrån tidigare erfarenheter gäller det främst 

att även kunna hantera vidmakthållandet och senare avvecklingen av system. Detta ska vara en 

rutin som gäller vid överlämning av materiel från FMV till FM Teknikkontor men även i tillämp-

liga delar generellt till FM. Omfattningen och komplexiteten av materielsystem varierar stort och 

det innebär att överlämningarna ser olika ut, strävan är dock att rutinen och formalian ska vara 

reglerad. Vid större system kan överlämnandeberedningar ske sekventiellt från en övergripande 

nivå till olika delnivåer inom ett och samma materielsystem. Överlämningsförrättningar kan 

därmed ske tidsseparerat över en längre tid. 

 

Tillämpningen av rutinen sker i praktiken genom att Materiel systemansvarig (MSA) med stöd av 

Teknikkontoren vid leverans till FM stämmer av de kravelement som nedtecknats vid beställning 

av uppdraget till FMV
35

. 

 

Kravelementlistorna är allomfattande och ibland används bara relevanta delar av kravlistan. 

Överlämnandet genomförs enligt en förutbestämd överlämningsprocedur gällande omfattning och 

tillvägagångssätt.  Innan leveransen kallar FMV till en överlämningsbered-

ning/överlämningsförrättning för att göra en preliminär bedömning av uppfyllanden av kravele-

mentlistan. Om materielleveransen inte uppfyller kraven så dokumenteras eventuella restaktivite-

ter med åtgärdsplaner samt ekonomiska förbehåll. Kravelementlistan
36

 består av följande punkter 

med kort beskrivning av innebörden;  

- Beställningsdokumentation, syftar till att möjliggöra härledning av leveranser till över-

ordnade beställningar (krav) och avtal. 

                                                 
33 Samordningsavtal mellan FM-FMV 2009 utgåva 2011, uppdaterat enligt 2012-02-16, bilaga 1, § A 7.5 
34

 Fastställande av rutin avseende leveranser av produkter från Försvarets materielverk till Försvarsmakten, (2008-

12-19, HKV 14 760:900947) 
35 Ibid sidan 1. Materielsystem ansvarig (MSA) har rollen som Ägarföreträdare (ÄF) och Teknikkontoren har 
rollen som Ägarföreträdarens representant (ÄFR) 
36 Ibid, underbilaga 2.1 
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- Materieluppföljning, syftar till att medge drift, förvaltning och vidmakthållande av sy-

stem. 

- Systemsäkerhetsarbete, syftar till att person-, materiell- och miljösäkerhet har tillgodo-

setts.  

- Konstruktions-/tillverkningsunderlag, syftar till att säkerställa att konstrukt-

ions/tillverkningsunderlag är tillgängligt för FM. 

- Leverantörens användarinstruktioner, syftar till att leverantörens direktiv finns tillgängliga 

för FM i materielpublikationer. 

- Underhållsinstruktioner, syftar till att kontrollera att samtliga dokument för att genomföra 

och planera underhåll finns tillgängligt för FM i materielpublikationer. 

- Operatörens instruktioner, syftar till att kontrollera att FM användningsinstruktioner finns 

tillgängliga i materielpublikationer. 

- Ackreditering, syftar till att tillse att systemet har ackrediterats (tekniskt underlag). 

- Konfigurationsstyrande underlag, syftar till att kontrollera att dokumentation för att be-

stämma konfigurationen finns framtaget och tillgängligt för FM. 

- Direktiv, syftar till att kontrollera att samtliga tvingande eller överenskomna direktiv från 

leverantören/myndigheten är införda samt att ett system för nya direktiv finns framtaget. 

- Teknisk order, syftar till att kontrollera att samtliga Tekniska Order är utgivna och har en 

införandetid som är överenskommen med FM. 

- Övrig dokumentation (Kravuppfyllnad PTTEM och åtgärdslista med ansvarig) 

- Underhållsavtal, syftar till att kontrollera att avtal är upprättat för bakre underhåll och att 

kostnaderna för detta är framtagna. 

- Godkännande av produktionsorganisation/underhållsleverantör, syftar till att underhålls-

leverantören är godkänd och har använt sig av fastställda standarder. 

- Drifts- och underhållsutrustning, reservmateriel, syftar till att kontrollera att utrustning 

som krävs för drift och underhåll är framtagen och levererad. 

- Sekretess, syftar till att kontrollera att hänsyn tagits till gällande säkerhetsdirektiv. 

- Utprovning, syftar till att kontrollera att verifiering och validering av produkten utförts 

och att eventuella problem omhändertagits på ett korrekt sätt. 

- Slutanvändarintyg, syftar till att kontrollera om slutanvändarintyg finns och om detta på-

verkar FM användning. 

- Utbildning, syftar till att kontrollera att berörd personal är utbildad innan nyttjandet sker. 

Avser initial kompetensöverföring till FM från FMV eller annan leverantör samt behov av 

utbildningsstöd under vidmakthållandeskedet. 

- Krav på stödjande organisationer, krav på att stödjande organisationer för drift och vid-

makthållande är auktoriserade. 

- Operatörens användbarhetsdokumentation, operatörens dokumentation av att materielin-

dividen är godkänd för användning. 
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- Leveranskontroll, syftar till att kontrollera levererad kvantitet mot beställning och att 

skicket motsvarar beställningen. 

Proceduren avslutas genom att FMV tillhandahåller FM ett överlämningsbevis, checklista och 

åtgärdslista. FM fördelar sedan materielen genom en fördelningsskrivelse ut till nytt-

jare/insatsförbanden och leveranser sker via FMLOG till ÄFR som är tekniskt ansvariga för 

materielsystemet. Efter kontroll av beslut om centrala driftförutsättningar genom MSA försorg 

och beslut om lokala driftförutsättningar genom förbandschef eller motsvarande så fattas beslut 

om driftsättning. 

2.5 HKV rutin för beredning och beslut om användning (BOA) 37
 

Beslut om användning av materiel i FM föregås av ett beslut som i förekommande fall består av 

tre delar. Den grundläggande delen handlar om, Centralt systemsäkerhetsbeslut vilket innebär att 

systemet ska vara säkert och inte riskera person-, egendoms- eller miljöskada. TTEM (utarbetat 

av FM) beskriver kraven på systemet och designansvarig (FMV) genomför i enlighet med Hand-

bok Systemsäkerhet, systemsäkerhetsverksamhet. Syftet är att designansvarig ska säkerhetsgod-

känna systemet och kunna referera till nödvändiga instruktioner och eventuella restriktioner 

enligt följande punkter:  

- Fastställda handhavandeinstruktioner 

- Fastställda underhållsinstruktioner och materielvårdsföreskrifter 

- Fastställda säkerhetsinstruktioner 

- Fastställda föreskrifter för förrådsförvaring 

- Förteckning över märkning av systemens eventuella farliga egenskaper 

- Förteckning över ammunition till vapensystem samt 

- Övrig information av betydelse för HKV ställningstagande och beslut 

Den andra delen gäller Centralt ackrediteringsbeslut, fattas vanligtvis av produktägaren (PÄ) som 

är ansvarig för IT-systemet. Beslut tas i enlighet med fastställda Direktiv för IT-verksamhet 

(DIT). Syftet är att FM IS/IT-system och produkter ska hantera information på ett säkert sätt. 

Den tredje delen gäller Centrala driftförutsättningar, utifrån de krav som anges i TOEM/TTEM 

analyseras förutsättningarna för systemet genom hela livscykeln. Följande åtgärdslista skall vara 

omhändertagen och genomarbetad: 

- Reserverade medel i materielplan under hela livscykeln av systemet. 

- Budgeterat för driften av systemet vid FM PROD. 

- Utbildning planerad med tillhörande utbildningsplaner. 

- Infrastruktur ska finnas eller vara under uppbyggnad för att möjliggöra driften av syste-

met. 

- Nödvändiga förändringar i miljökoncessioner ska vara gjorda. 

- Nödvändiga stödsystem ska vara driftsatta 

- Konfigurationsledning av systemet mellan inblandade aktörer ska vara utklarad. 

- Utsedd ägarföreträdare representant. 

                                                 
37 HKV rutin för beredning och beslut om användning (BOA), (2006-09-22, HKV 14 910:73048) 
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- Underhållsorganisation med kundföreträdare ska finnas. 

- Systemets grund- och förvaltningsdata ska vara registrerat i materieldatabasen (FREJ)  

Åtgärdslistan ska ses som ett stöd till Materielansvarig (MSA) för att säkerställa ett kvalitativt 

beslutsunderlag.   

När ovanstående underlag finns och efter tillsyn av berörd säkerhetsinspektör kan Huvudprodukt-

ägaren vid PROD i samråd med säkerhetsinspektören fatta beslut om användning, beslutet kan 

även delegeras till ansvarig för stridskraftfunktionen exempelvis Arméinspektören. Saknas någon 

av ovan nämnda delar kan beslut ändå tas med tillhörande restriktioner och begränsningar vid 

användningen av systemet. 

2.6 Diskussion och slutsatser kring FM materielförsörjning 

Styrdokumenten som finns framtagna och är implementerade i organisationen är oerhört omfat-

tande. Detta kräver en mycket strukturerad tillämpning om syftet ska nås kring en kostnadseffek-

tiv materielförsörjning i hela livscykelperspektivet. Ambitionen på en tydlig integrerad arbetspro-

cess mellan FMV, FM och FOI finns och på sikt kommer det även krävas en liknande arbetspro-

cess med andra stater och aktörer om kostnadseffektivitet ska nås i nya samarbeten.   

 

Utifrån FM nya inriktning avseende uppgifter och förhållningssätt mot andra stater och aktörer 

innebär det också att materielförsörjningen måste betraktas och tillämpas på ett nytt sätt och ur 

fler perspektiv. Traditionellt sett har Sverige haft en förhållandevis trögrörlig invasionsorganisat-

ion med en materielförsörjning som har lutat sig mot inhemsk industri där forskning, utveckling 

och produktion ofta har skett genom ett nära samarbete mellan FM, FMV, FOI och försvarsindu-

strin. Genom den nya inriktningen innebär det att de snabbare kraven på våra uppsatta insatsför-

band och dess specifika materielbehov måste kunna mötas på ett förändrat och effektivare sätt. Vi 

kan därmed vända oss till marknaden där den efterfrågade materielen i stor utsträckning redan 

finns och genom den beskrivna iterativa materielförsörjningsmodellen analysera vilken väg vi 

kan och ska gå i ett materielprojekt utifrån den förbandsutveckling och dess fastställda TOEM.  

 

Livscykel- och snabb materielförsörjningsmodellen beskriver en komplett materielförsörjnings-

process som i början tar hand om inriktning och behov för att i slutet avveckla materielen. Dessa 

två modeller är bra men ur ett snävare tidsperspektiv måste tillämpningen av modellerna anpassas 

för att tidigt identifiera en tillräcklig insatsbehovseffekt samt en acceptabel kostnadseffekt. I 

metoden för snabb materielförsörjning är ambitionen att göra detta på operativ ledningsnivå 

genom försörjningsberedningen och ta ett beslut inom 2-3 veckor, en förhållandevis kort tid 

utifrån omfattningen på ingående delar i materiel- och livscykelmodellerna. Materielsystemet är 

lätt att förknippa med ex. vapenstationen med dess kostnad och införande men systemet består av 

så mycket mer rörande drift- och underhållsverksamhet och kostnader kring detta. Detta påvisas 

tydligt genom de mer praktiskt styrande dokumenten kring integrerat logistikstöd och materiel-

försörjning samt rutinerna för överlämnade av materiel från FMV till FM.  
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Mina generella slutsatser kring styrdokumenten sammanfattas enligt följande: 

 

För att nå en hög kostnadseffektivitet i hela livscykelperspektivet krävs det tidigt i processen en 

beordrad och gedigen underhållsberedning inom ramen för ILS som identifierar kostnader och 

säkerställer drift- och underhållsverksamheten. Beroende på utfallet av processen i den iterativa 

materielmodellen så bör beredningen påbörjas redan i konceptskedet eller som beskrivs i Livscy-

kelmodellen allra senast i utvecklingsskedet som en avgörande del tillsammans med eventuella 

kravanpassningar i beslut om anskaffning. Speciellt viktigt torde det vara när det handlar om 

SMF och anskaffning av befintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel som troligtvis blir mer 

inriktad mot krav- och taktikanpassning eftersom koncept- och utvecklingssteget blir begränsat. 

Detsamma gäller förändring av befintlig materiel där konfigurationsmöjligheter kan vara begrän-

sade och tidskrävande vilket sannolikt medför ökade kostnader.  

 

I dagsläget har FMV det tekniska designansvaret medan FM har verksamhetsansvaret i framta-

gandet av materielsystem, samtidigt ska möjligheten finnas att förlägga tekniskt designansvar hos 

leverantören. Detta borde innebära att processtegen borde ses över med hänsyn till att FM och 

FMV samt FOI tillsammans ska leda en myndighetsgemensam integrerad materielledning i syfte 

att korta ledtiderna mellan beslut och leverans.   

 

Både Strategi för FM materielförsörjning och processen snabbmaterielförsörjning talar om att 

korta ledtider och påskynda processen vilket kan anses vara en förutsättning för att uppnå en ökad 

leveranssäkerhet. Det är särskilt påtalat vid SMF att den operativa ledningsnivån inom FM och 

FMV vid försörjningsberedningen ska fatta beslut om anskaffning inom 2-3veckor. Det är en bra 

målsättning och en bra start på processen men dock så återstår mycket handläggningsarbete 

mellan myndigheterna och inom myndigheterna. Därför borde behovet av en formaliserad och 

integrerad projektgrupp finnas identifierad i samband med beslutet av anskaffning eller dirigering 

materiel för att även säkerställa korta ledtider på handläggar- och brukarnivå. 
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3 Införande av Vapensystem Protector  

3.1 Bakgrund och presentation av Protector-CROWS238 

Försvarsmakten påbörjade 2006 genom Markstridsskolan (MSS) studier kring renovering och 

modifiering (REMO) av stridsfordon 90 (strf 90), stridsvagn 122 (strv 122) och utveckling av en 

ny stridsfordonsenhets plattform (SEP) med även då studier kring beväpning i form av en över-

lagrad vapenstation. Under vintern 2006-2007 genomförde FMV och FM ett gemensamt kravar-

bete kring konceptet Remote Operated Weapon and Sensor System (ROWSS) för en stundande 

konkurrensupphandling. Förberedelserna för konkurrensupphandlingen avbröts hösten 2008 med 

anledning av att Sverige och Norge ingick ett tekniskt samarbetsavtal (TA, Technical Agreement) 

som innebar att Norge medfinansierar det gemensamma utvecklingsarbetet av ARCHER-

systemet och tecknade sig för köp av artillerisystemet. Inom ramen för avtalet förband sig Sve-

rige att köpa det norska vapensystemet Protector som tillverkas av företaget Kongsberg. Vapen-

stationen finns i 5 olika grundmodeller (LITE, SUPERLITE, M151, CROWS2 och MCRWS) där 

Sverige har en variant av CROWS 2. Liknande varianter har levererats till bl.a Norge och USA.   

 

Inledningsvis skulle Protector levereras till artillerisystemet ARCHER med option på ytterligare 

system till FM. För att genomföra upphandlingen skapades en projektgrupp bestående av FLO 

(Norges motsvarighet till FMV) och FMV. FLO med sin norske projektledare blev utsedda att 

leda upphandlingen av systemen med stöd av FMV. I början på 2009 hade MSS arbetat fram ett 

förslag på ett Preliminär Teknisk, Taktisk, Ekonomisk målsättning (PTTEM) till HKV och vilket 

blev ett underlag till FMV och deras fortsatta samarbete med FLO. Under sommaren 2009 upp-

stod ett operativt behov av vapenstation till Afghanistan och HKV framförde en önskan om FMF 

av vapensystem innan införandet av den större serieleveransen, som benämns Protector Nordic 

fas 1.   

 

FMVs produktbeskrivning av Vapenstation 01
39

 

Vapenstation 01 är en gyrostabiliserad plattform för fjärrstyrd riktning och avfyring 

av kulspruta 90, kulspruta 58, kulspruta 88 eller granatspruta 92. Vapenstationen 

riktas i sida och höjd samt avfyras inifrån det bärande fordonet med 

hjälp av en avfyringsenhet med bildskärm samt ett riktdon. 

Riktmedlen består av separata sikteskameror för dagsljus och mörker samt ett 

kombinerat laseravståndsinstrument för avståndsmätning och utpekning av 

mål. Riktmedlen kan användas för observation och utpekning eller för inriktning 

av vapenstationen både mot stillastående och rörliga mål och oberoende 

av om det bärande fordonet är stillastående eller under gång. 

Vapenstationen är stabiliserad i både sida och höjd och kan därför användas för 

skjutning under gång. Stabiliseringen kompenserar automatiskt för fordonets 

rörelser i sida, höjd och lutning och håller på så sätt kvar vapenstationen i den 

riktning som skytten väljer med hjälp av riktdonet. 

                                                 
38 Enskilda och oberoende intervjuer; 2012-04-20 med Urban Ellneskog, MSS/Projektansvarig införande VS01 
och 2012-05-04 med Torbjörn Gyllenberg, HKV/MSA Protector. 
39 Instruktionsbok Vapenstation 01, utgåva 1, 2011, FMV 
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Figur 4 VS 01, systemets principiella uppbyggnad

40
 

Planerade bärare av Vapenstationen kommer att vara följande fordonstyper
41

: 

- Pansarterrängbil 6, (Ptgb 6, Galten) 

- Pansarterrängbil 203 (Ptgb 203) 

- Pansarterrängbil 360, AWW 

- Artillerisystem, Archer 

   

                                                 
40 Ärende MS 141, Beslut om användning (BOA) av M5123-449621 PTGB6 4X4 D SPS/T, Bilaga 2, MS 118 
Vapenstation 01, Centralt systemsäkerhetsbeslut gällande FS 22 och utbildning FS 23, (2011-11-30, HKV 
14 910:58439) 
41

 FMV årsredovisning 2011 - www.fmv.se 
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3.2 Införande av Protector Nordic-Vapenstation 0142 

Det operativa behovet av en överlagrad vapenstation framställdes under hösten 2009. Syftet var 

främst att höja skyddsnivå för patrullerande personal i Afghanistan samt att öka förmågan avse-

ende observation och verkan. Beslutet som togs innebar inte beslut om SMF utan togs som ett 

produktionsledningsbeslut efter samråd av HKV Prod, HKV Ins och FMV som en forcerad mate-

rielförsörjning, FMF. Målsättningen var att beställa systemet tidigt våren 2010 och att FS 20 

skulle tillföras vapenstationen hösten 2010.  

 

Med hänsyn till det uppkomna svenska operativa behovet påskyndades arbetet med den operativa 

kravspecifikationen för att snabbt kunna påbörja upphandlingen av systemen. Det innebar att FM 

och FMV fick kravanpassa sitt PTTEM och förhålla sig till det norska kravdokument som FLO 

tidigare använt vid upphandlingen i syfte att påskynda processen. Den kravspecifikationen bygg-

de på den plattform som bl.a. amerikanska och norska försvaret hade upphandlat och som 

Kongsberg tidigare hade levererat. Men beroende på att planeringsförutsättningarna och priorite-

ringar skiljde mellan FLO som var ansvariga för upphandlingen gentemot Kongsberg och FMV 

så fördröjdes anskaffningen . FM och FMV fick därför inrikta sig på att teckna ett särskilt inte-

rims-kontrakt under hösten 2010. I januari 2011 tecknades ett interims-kontrakt av FMV gente-

mot Kongsberg vilket bestod av en tidigarelagd leverans av 40 stycken vapenstationer till Sve-

rige.  När interims-kontrakt slöts levererades det kort därpå tre vapenstationer till FMV för test 

och validering.  

 

Parallellt med upphandlingen (september 2010) skrevs ett tillägg till VU 2010
43

 vilket innebar att 

MSS med stöd av FMV skulle leda införandet av VS 01 inledningsvis på vapenbärare Ptgb 6 och 

Patgb 203. Införandeplanen omfattade inte bara FMF utan innebar även att planera och hantera 

införandet av den större serieleveransen NMF av Protector Nordic fas 1. Därför var målet att 

redan från början bygga kompetens kring systemet inom de förband som i framtiden kommer att 

tillföras vapensystemet. Under februari och mars 2011 genomförde därför Kongsberg industri-

kurser för instruktörer och operatörer från FM. Någon månad senare genomfördes även industri-

kurser som var inriktade mot FM tekniker och parallellt med detta påbörjade Försvarsmaktens 

tekniska skolor (FMTS) utarbetandet av utbildningsplaner för tekniker. MSS påbörjade utarbe-

tade utbildningsplaner för skyttar och Tek Mark utarbetade kravelementen för vapenstationen.  

 

Eftersom plattformarna tillhörde FMV så kunde de formellt endast användas för test och valide-

ring av systemet genom ett utfärdat provvärdighetsintyg. Det innebar att FM formellt inte hade 

möjlighet till att nyttja stationerna för utbildning och förbandsverksamhet. För att påskynda 

processen klargjorde då FMV och FM ansvarsbitarna för att möjliggöra planering av införandet 

till FM. Detta innebar att FMV genom provvärdighetsintyget som rent tekniskt säkerhetsgod-

kände plattformen och därmed tillät FM att få tillgång till plattformarna. FM fick utifrån beslutet 

ta på sig verksamhetsansvaret för brukandet.  Resultatet blev att FM i maj och juni kunde påbörja 

instruktörskurser för VS 01 innehållande praktiskt handhavande samt tillämpning av skjutregle-

                                                 
42 Enskilda och oberoende intervjuer; 2012-05-04 med Torbjörn Gyllenberg, HKV/MSA Protector, 2012-05-10 
med Lena Jansson, FMV MarkIE och 2012-04-20 med Urban Ellneskog, MSS/Projektansvarig införande VS01 
43 Tillägg till VU 2010 avseende införande av överlagrad vapenstation, PROTECTOR, (2010-09-27 HKV 
23 250:65718) 
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menten. FMTS kunde även påbörja upparbetande av underhållsatser och industrin utarbetade 

instruktionsbok, reservdelskataloger och reparationshandböcker som en del i deras systemåta-

gande gentemot FMVs kravspecifikation.  

 

I augusti kunde sedan FS 22 med stöd av MSS påbörja utbildningen av sina soldater. MSS utbil-

dade skyttar och FMTS utbildade tekniker och mekaniker för att möjliggöra införandet VS 01 till 

FS 22 rotation ned till Afghanistan i december 2011. Parallellt med detta genomfördes arbete 

med kravelemeten för ett överlämnande av systemet till FM samt utarbetande av BOA för VS 01.  

FMV kunde under november leverera Vapenstation 01 till FM och med ett begränsat BOA kunde 

FS 22 ta systemet i bruk och uppnå de operativa behoven av förbättrat skydd för de patrullerande 

soldaterna nere i Afghanistan.     

 

Normalinförandet av Protector Nordic fas 1 pågår och i maj 2012 påbörjade FM i Sverige och 

Norge arbetet med att ta fram en gemensam kravspecifikation för anskaffningen av huvudleve-

ransen Protector Nordic fas 2. Med hänsyn till den befintliga kravspecifikationen för VS 01 

kommer det att analyseras om den medger en uppgradering till Protector Nordic fas 2 standard 

annars finns risk för två konfigurationer av samma system. Alternativet är att iterativt kravan-

passa TOEM och befintligt VS 01.    

3.2.1 Identifierade erfarenheter efter införande av Vapenstation 01 kopplat 
mot Livscykelmodellen44 

Livscykelmodellen har i tidigare kapitel beskrivits och består av 7 steg i att materielförsörja ett 

nytt system där syftet är att uppnå en hög kostnadseffektivitet i hela livscykelperspektivet. Stegen 

kommer att beskrivas utifrån det arbete som gjorts kring VS 01. 

 

- Behov och inriktning av systemet blir ett speciellt steg eftersom det tekniska samarbetsavtalet 

med Norge tecknades. Det innebar att FM och FMV som tidigare nämnts fick förhålla sig till 

detta avtal och dess högre syfte att Sverige och Norge skulle nå industriellbalans genom motköp 

av ARCHER-system och Protector-system. Detta påverkade iterativt inriktningen på materielsy-

stemet och även krigsförbandsutvecklingen.  

  

- Konceptet för överlagrad vapenstation har arbetats fram sedan Markstridsskolan påbörjade 

studien kring REMO av strv 122, strf  90 och utvecklingen av nytt SEP med ny tillhörande be-

väpning . I det arbetet studerades utöver Kongsbergs, Protector olika leverantörers vapenstationer 

såsom BAEs, LEMUR och SAABs, Track-fire. MSS utarbetade då ett PTTEM utifrån de krav 

som svenska försvarsmakten ansågs behöva ställas på ett nytt framtida system. När då Sverige 

och Norge slöt sitt tekniska avtal begränsades urvalet till Kongsbergs, Protector och teoretiskt 

innebar det ett grindbeslut för att påbörja nästa steg i processen. 

 

- Utvecklingen av Protector som befintlig hyllvara har skett tidigare och Kongsberg har levererat 

systemet till norska försvarsmakten och till andra länder. Detta kunde då ses som ett befintligt, 

                                                 
44 Enskilda och oberoende  intervjuer; 2012-05-04 med Torbjörn Gyllenberg, HKV/MSA Protector, 2012-05-
10 med Lena Jansson, FMV MarkIE och 2012-04-20 med Urban Ellneskog, MSS/Projektansvarig införande 
VS01 
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färdigutvecklat och beprövat materielsystem men utifrån det PTTEM som MSS tagit fram med en 

högre kravbild än gentemot befintligt system så innebar det kravanpassningar. Det handlade både 

om hårdvaru- och mjukvaruanpassningar för att kunna uppnå våra behov utifrån den vapenbärare 

(Galten) som initialt har valts samt konfigurationer med andra tekniska komponenter ex. vapen-

alternativ och sensorer.  

 

- Produktionen av systemet med de kravanpassningar som medgavs innebar en mycket begränsad 

tid för test och validering både för Kongsberg och FMV. De tester som gjordes hos Kongsberg 

genomfördes på komponentnivå och inte på systemnivå vilket innebar att det fanns förbätt-

ringsåtgärder att vidta för VS 01 (version 1). Konsekvensen blev att brukarna upplevde plattfor-

mens brister så pass allvarliga att det i vissa stycken har resulterade i bristande förtroende för 

vapenstationen trots vetskapen om tidsförhållandena i införandet av VS 01. För FMV vidkom-

mande så genomfördes test och validering parallellt med att FM-personal nyttjade vapenstation-

erna för planeringen av införandet. Det innebar att MSS-personal kunde vara med och bistå i 

testerna och valideringen vilket har inneburit en god kontakt med FMV och Kongsberg. Till-

sammans har dessa till viss del kunnat anpassa och vidareutveckla vapenstationen för svenskt 

bruk och indirekt för utvecklingen av Protector Nordic.   

 

- Användningen av vapenstationen har begränsats till tre system och som är operativa i Afghanis-

tan (FS22). VS 01 har för närvarande mjukvaruversion 1.2 men befintliga operativa system 

kommer att uppgraderas till mjukvaruversion 2.0 och därmed kan användandet bli begränsat 

under denna uppgraderingsperiod. 

 

- Underhållet kring vapenstationen har släpat efter med hänsyn till att beslutet om införande inte 

klargjorde ansvarsbitarna enligt ordinarie materielförsörjningsplan eller enligt utarbetad rutin 

kring snabb materielförsörjning. Det hade inte skett någon underhållsberedning och därmed var 

kravelementen inte framtagna och utarbetade vid tecknandet av interims-kontraktet och den 

påföljande upphandlingen. Det innebar att arbetet med kravelementen påbörjades i samband med 

de tidigare nämnda industrikurserna. Följden har blivit att reparationshandböcker, reservdelskata-

loger samt reservdelar och tillbehörslådor saknades vid överlämningen av systemet men arbetet 

sker successivt med att tillföra dessa brister. Utifrån tidigare nämnda förutsättningar togs beslut 

att FS 22 skulle ha tillgång till reservsystem vilket skulle öka redundansen i insatsområdet.  

 

- Avvecklingen av systemet har av tidsmässiga orsaker ännu inte planerats utan får beredas i 

kommande ILS-verksamhet.  
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3.2.2 Identifierade erfarenheter efter införande av Vapenstation 01 kopplat 
mot ILS-verksamhet och Kravelementen45 

Rutinen avseende leveranser av produkter från FMV till FM som tidigare har beskrivits syftar till 

att skapa en kvalitativ, kostnadseffektiv och förvaltningsmässig riktig hantering av mate-

riel/system under hela livscykeln. Kravelemeten ska vara ett stöd och ett verktyg för att lösa ut 

denna målsättning samt fungera som ett underlag vid framtagandet av beslut om användning 

(BOA).  

 

När MSS påbörjade sin studie kring vapenstation och framtagandet av PTTEM för en vapenstat-

ion var inte ÄFR med från TekMark. De blev först inbegripna i det direkta arbetet med kravele-

ment i samband med industrikurserna i mars/april 2011 och därmed genomfördes inte heller 

någon formell integrerad underhållsberedning av FMV inför beställning av VS 01. Orsaken till 

detta var att interimskontraktet inte inbegrep hela systemet utan bara vapenstationen. Syftet med 

en förenklad beredning hade varit att utarbeta kravelementlistor och förbereda införandet av 

systemet. Genom förnödenhetsregistrering i FREJ av grund- och förvaltningsdata hade systemet 

kunnat få en identitet genom förrådsbeteckning och förrådsbenämning. Därmed klargörs om 

systemet ska förvaltas på förbands- eller individnivå vilket får konsekvenser för fortsatt förvalt-

ningshantering och förnödenhetsförsörjning. Det handlar bland annat om att säkerställa reservma-

terielförsörjningen, framtagande av verktygssatser och tillbehörslådor. 

 

I november 2011 var det dags för överlämning av vapenstationen från FMV till FM och utifrån 

att TekMark hade arbetat fram en relevant kravelementlista så kunde kraven stämmas av. Det 

föregicks inte av någon överlämnandeberedning utan skedde vid det omedelbara överlämnandet. 

Utfallet av överlämningen innebar restaktiviteter och det upprättades en åtgärdsplan med en 

mängd åtgärdspunkter.
 46

  De största bristerna bestod i punkterna gällande underhåll innefattande; 

instruktioner, avtal, teknisk order, drift/uh och reservdelar. Övriga punkter som nedtecknades var 

materieluppföljning, konfigurationsstyrande underlag, övrig dokumentation (ex. uppfyllnad av 

PTTEM), utbildning och leverenskontroll. Resultatet av dessa restaktiviteter är bland annat att 

redundansen kring de operativa system som är insatta är begränsade och det betyder att förbandet 

har begränsad organisatorisk drift- och underhållsförmåga medan reservsystemen kan ersätta vid 

skador eller vid direkta tekniska problem.  

 

En beskrivning som gavs var att konsekvenserna av bristerna kan liknas vid ett ”Flytande isberg, 

där 30% av arbetet består av det som syns, vid själva införandet av vapenstationen medan 70% av 

arbetet består av det som inte syns så tydligt, just att få till drift och underhåll”
47

 och därmed 

skapa en kvalitativ nyanskaffning, ett driftsäkert och redundant vidmakthållande och systematisk 

och kostnadseffektiv avveckling av införda system.    

 

                                                 
45 Intervju genomförd 2012-05-09 med Jan Lindgren, TekMark 
46 Åtgärdslista upprättad vid överlämning, 2011 Vapenstation 01/S, Fbet: M8446-012010, 111125 
47 Intervju genomförd 2012-05-09 med Jan Lindgren, TekMark 
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3.2.3 Identifierade erfarenheter efter införande av Vapenstation 01 kopplat 
mot BOA 

Beslut om användning av ny tillförd materiel sker som nämnts tidigare utifrån tre ingående be-

slut, omfattande ett centralt systemsäkerhetsbeslut, beslut om centrala driftförutsättningar och vid 

behov ett centralt ackrediteringsbeslut. 

Beslut om BOA består av ett grunddokument och är kompletterat med två bilagor. Grunddoku-

mentet för beslut om användning av VS 01 utgår från det beslut som togs för vapenbäraren 

Pansarterrängbil 6 4X4 D SPS/T med sambandsutrustning.
48

 Fordonet finns i två versioner och 

kan bära två olika integrationsprodukter, en skyddad ringlavett avsedd för kulspruta 58 och tung 

kulspruta 88 samt då VS 01 med likadan beväpning där ksp 58 har ytterligare krav på en ledarplåt 

som fångar upp sönderfallande länk.
 49

 Utifrån att anskaffning, utprovning, integration och ut-

bildning har genomförts parallellt så finns behov av ytterligare utveckling av VS 01 och därför 

har BOA begränsats till användning vid FS 22 och endast till utbildning av FS 23. Samråd har 

skett med MARKI innan beslut om BOA och för användning i insats för FS 23 kommer det ske 

förbättringar och därmed krävs ett reviderat BOA. 

Den första bilagan av BOA innehåller ett centralt systemsäkerhetsbeslut avseende Ptgb 6 och 

vilka integrationsprodukter som kan användas samt vilka möjliga vapenalternativ enligt beskriv-

ning ovan.
50

 Underlaget som styr vilket vapensystem som får brukas är den fastställda för-

bandsmålsättningen och tillhörande utrustningstabell.  Bilagan anger även att monterade delsy-

stem (integrationsprodukter) som är integrerade med fordonet är systemsäkerhetstestat och do-

kumenterat i användarinstruktioner och säkerhetsinstruktion. Här klargörs också att vapensyste-

met har verifierats och provskjutits från fordon i syfte att klarlägga eventuella risker vid brukan-

det av fordonsplattformen med vapenutrustning.   

 

Den andra bilagan av BOA är inriktad mot VS 01, där det beskrivs att den endast får brukas på 

Ptgb 6 och att vapenstationen omfattas av fordonets centrala systemsäkerhetsbeslut då den inte-

greras.
 51

 Genom en systemidentifiering klargörs benämningar, beteckningar och märkning för 

drift- och underhållshantering samt vilken vapenbestyckning som är godkänd. De tillåtna vapen-

systemen används dock genom egna BOA. Systemet beskrivs kortfattat (se figur 4) och det klar-

görs vilken version (1.2) som avses.  En elementär del i denna bilaga är FMVs systemsäkerhets-

godkännande på Vapenstation 01vilket bygger på säkerhetsanalyser gjorda i samråd med leveran-

tören Kongsberg A/S.
 52

  De restriktioner som har identifierats kommer att inarbetas i instrukt-

ions- och reparationshandbok samt i säkerhetsinstruktionen. Men i detta BOA finns det för närva-

rande endast MSS instruktioner för handhavande av VS 01vilken anger hur systemet ska använ-

das, vårdas och underhållas.
 53

  Instruktionen medger även vissa avsteg rörande vapenhanteringen 

medan övriga restriktioner finns beskrivna i bilagan. De kan kort beskrivas enligt följande: 

 

                                                 
48 Ärende MS 141, Beslut om användning (BOA) av M5123-449621 PTGB6 4X4 D SPS /T, (2011-11-30,  HKV 
14 910:58439) 
49 Ibid, bilaga 1, sidan 3. 
50 Ibid, bilaga 1, sidan 3. 
51 Ibid, bilaga 2, sidan 1. 
52 Systemsäkerhetsgodkännande gällande integration och installation av M4800-001011 VAPENSTN 01/T, 
2011-11-16, FMV36-15:1 
53 MSS INSTRUKTIONER FÖR HANDHAVANDE AV VAPENSTATION 01, (2011-09-30, MSS, 21 500:70787) 
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- Personal som använder systemet ska utbildas enligt MSS kvalitetssäkrade utbildningsplan 

och utbildning genomförs av instruktörer som genomfört MSS instruktörskurs.  

- I detta fall ska FS 22 genomföra förtrogenhetsskjutningar med systemet och KSP 58 samt 

utbildas och övas avseende hantering av varmt och skenade vapen samt kännedom om att 

dubbelskott kan uppträda i enkelskottsmod .  

- Handhavande av VS 01 för att undvika felfunktioner i riktsystemet. 

- Riskavstånd för laser enligt Riskavstånd LRF G2
54

  

- Handhavande av fordonets ordinarie ringlavett där takluckan är monterad för att undvika 

felfunktion vid riktning av VS01. 

Eftersom systemet har restriktioner enligt ovan och inte är färdigutvecklat ska det ske särskild 

driftsuppföljning och kompletterande utbildning avseende VS 01.
 55

 Driftuppföljningen sker 

månadsvis till Prod Armé och ersätter inte ordinarie rapportering i kontrollböcker eller i LIFT vid 

materielunderhållsåtgärder. Rapporten bygger på individnummer i det integrerade systemet, 

drifttid, miljöbetingelser och genomförda reparationer på systemet. Syftet är att säkerställa så 

systemet uppfyller Försvarsmaktens krav och efterhand som kunskapen om systemet ökar kom-

mer en plan för fortsatt implementering i Försvarsmakten utarbetas. 

 

Avseende driftförutsättningar för de aktuella systemen så är de inte presenterade i BOA med 

hänsyn till att det inte har varit kompletta system som har införts.
56

  

 

Avseende ackreditering av systemet är för närvarande inte aktuellt med hänsyn till att VS 01 är 

fristående enheter utan någon lednings- eller sambandskomponent i konfigurationen.
57

 

3.3 Diskussion och slutsatser kring erfarenheter från införandet av 
VS 01 

 

Mina tankar handlar främst om att vi kring materielsystemet Protector har en utländsk samarbets-

partner i form av Norge, ett samarbete som med stor sannolikhet har tjänat ett högre syfte främst 

ur ett säkerhets- och näringspolitiskt perspektiv. Genom vårt snabbt uppkomna behov från våra 

Afghanistanstyrkor har det inneburit att vi tvingades forcera anskaffningen för att lösa ut insats-

förbandets behov och detta skulle ske parallellt inom ramen för vårt gemensamma NMF av Pro-

tector Nordic fas 1. Följden blev att vi i enlighet med materielförsörjningsmodellen fick iterativt 

kravanpassa oss till en hyllvara för att försöka korta ledtiderna och för att försöka nå en accepta-

bel leveranssäkerhet. En strävan som försvårades genom att FLO hade andra prioriteringar och 

planeringsförutsättningar så tidsplanen försköts och konsekvensen blev det nödvändiga interims-

kontraktet för att lösa ut Sveriges insatsförbands skyndsamma behov. Denna utdragna process har 

                                                 
54 Riskavstånd LRF G2, fastställd 2011-03-08 av Lars Ulvesand, Laserskyddssäkerhetsansvarig på FMV 
55 Särskild driftsuppföljning och kompletterande utbildningsanvisning avseende Vapenstation 01, (HKV 2011-
11-30, 14 910:57804) 
56 Intervju genomförd 2012-05-04 med Torbjörn Gyllenberg, HKV/MSA Protector 
57 Intervju genomförd 2012-05-04 med Torbjörn Gyllenberg, HKV/MSA Protector 
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sannolikt varit svår att förutse men måste analyseras och regleras utifrån att ta medvetna val 

mellan kostnad, effekt och handlingsfrihet. 

 

FMF kopplat mot SMF-processen som beskrivs ska följa NMF så långt som är möjligt, fast med 

medvetna avvägningar och risktagningar kunna möjliggöra en prioriterad och påskyndad materi-

elförsörjning. Inom denna process sker en integrerad planering av ingående aktörer och ett ge-

nomarbetat beslutsunderlag ligger till grund för beslut om vilken typ av anskaffning eller dirige-

ring av befintlig materiel som skall ske. I detta fall med FMF av VS 01 var insatsbehovet och 

tillgången på materielen redan utklarad och utgående från livscykelmodellen så komprimerades 

de inledande processtegen kraftfullt. Genom en utebliven underhållsberedning tidigt i processen 

så blev resultat en bristfällig överlämning av VS 01 med dess ingående drift- och underhållsförut-

sättningar.  

 

Utifrån de rådande tids- och yttre förhållandena så arbetade myndigheterna i huvudsak på inom 

sina ansvarsområden för att uppfylla insatsförbandets behov. Arbetet genomfördes som sagts 

tidigare parallellt med NMF Protector Nordic fas 1 och inga uttalade prioriteringar eller någon 

styrd integrerad arbetsgrupp var upprättad vid beslutstillfället. Det har i vissa delar har inneburit 

en reducerad effekt trots styrdokumentens styrning mot ett integrerat arbetssätt. Dock har till-

lämpningen av FMVs användarintyg utvecklats och det integrerade arbetet har kunnat utvecklas 

på handläggare- och brukarnivån. Detta har medgivit ett betydligt påskyndande av processen då 

FM personal har kunnat bistå FMV med stöd gällande test och validering. Parallellt kunde även 

arbetet med reglementen, instruktioner och kravelement påbörjas inför införandet av systemet i 

FM.  Med hänsyn till de korta tidsförhållandena och de identifierade bristerna vid överlämningen 

har FMV och FM nu i samförstånd prioriterat och sekventiellt påbörjat åtgärda bristerna vid 

förbandet.  

 

Mina slutsatser kring införandet av VS 01 kopplat mot styrdokumenten sammanfattas enligt 

följande: 

 

En viktig förutsättning vid all verksamhet inbegripet anskaffning av vapensystem är att alla ingå-

ende aktörer förhåller sig på ett liknade sätt gentemot styrdokument och jobbar mot samma mål-

bild. Erfarenheten vid anskaffningen av VS 01 var att Sverige och Norge inte hade samma mål-

bild avseende upphandling och anskaffning. Sverige behövde skyndsamt påbörja upphandling 

medan Norge gjorde andra prioriteringar. Det resulterade i en begränsad handlingsfrihet för oss 

och vårt sätt att lösa insatsförbandets behov. Därför kanske möjligheten till exempelvis interims-

beslut finns nedtecknade i samband med tecknade av kontrakt med andra länder. Finns denna typ 

av klausul så kanske ärendet kan brytas ur det ordinarie samarbetet och att en egen integrerad 

projektgrupp kan skapas och därmed kan vi bibehålla vår handlingsfrihet för att tidigare uppnå 

högre operativa förmåga.   

 

Oavsett vilken typ av materielanskaffningsmetod så är det av största vikt att tidigt initiera det 

integrerade logistikstödet och den tillhörande underhållsberedning som jag anser vara en av de 

viktigaste grundstenarna för något beslut om kostnadseffektiv materielförsörjning. Med hänsyn 

till att två tredjedelar av kostnaderna kring ett system berör drift och underhåll så är det avgö-

rande för att få vetskap om totalkostnader och därmed uppnå kravet på en kostnadseffektivitet i 
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hela livscykelperspektivet. Även om FMF beslut togs och livscykelmodellens inledande steg har 

tvingats forcerats och besluts- och arbetsunderlag är begränsade så är det kanske ännu viktigare 

att arbeta integrerat ända ner på handläggare- och brukarnivå. Syftet är då att uppnå förståelse för 

prioriteringar och finna gemensamma snabba och kostnadseffektiva lösningar vid anskaffning 

och införande av system. Berörda myndigheter borde i VS 01-fallet formellt ha bildat en integre-

rad projektgrupp bestående av FM med representanter från HKV,MSS, FMTS och TEK MARK 

samt givetvis FMV. 

 

Utan att ha analyserat djupare vilka konsekvenser det har blivit avseende VS 01förmågor kopplat 

mot insatsförbandets TOEM så kan begränsningarna i BOA vittna om att det ändå finns brister i 

systemets förmågor vilket ger operativa begränsningar. Detta är en erfarenhet som måste värderas 

inom ramen för krigsbandsutveckling och nyttjandet av befintliga insatsförband. Eftersom varje 

vapenbärare med olika beväpningsalternativ har olika förutsättningar att lösa sina stridsuppgifter 

och därmed uppträder med olika stridsteknik innebär det att konfigurationen av hård- och mjuk-

vara kan komma variera mellan olika systemversioner vid ett införande.  Därför är det viktigt att 

dessa tankar finns med redan vid FMUP och SUP arbetet så att kravdata är dimensionerad för 

förbandet och dess krigsförbandsarbete som är anpassat till de insatser och de uppgifter det speci-

fika förbandet ska kunna genomföra och lösa.    

 

Utifrån erfarenheten att tidigt låta utsedd införande personal från FM få deltaga i test och valide-

ringsskedet hos FMV så skapas gynnsamma tidsförhållanden genom de återstående processtegen 

i livscykelmodellen.  Därför bör detta formaliseras så regler för ett sådant tidigt integrerat samar-

bete är ut klarat mellan FMV, FM och kanske industrin.  Genom en god integrerad förståelse 

mellan aktörerna i detta skede skapas förförståelse för varandras arbete och uppkomna möjlighet-

er och problem kan omhändertas på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt. 

 

Konsekvenserna av FMF visar sig i införandeskedet då det genom kravelementen tydligt utvisar 

de restaktiviteter som inte har hunnits med eller att det inte har funnits underlag till att färdig-

ställa. En bidragande orsak är att underhållsberedningen inte var gjord och premisserna för drift- 

och underhållsfunktionerna var därmed oklara, utan kravet var primärt att lösa ut förbandets 

insatsbehov. Systemen har levererats i ett litet antal och är verksamma i insats men redundansen 

är låg avseende reservdelar och reparationsmöjligheter. Beslutet att tillföra utbytesenheter och en 

viss övertalighet var en förutsättning för att skapa redundans i insatsområdet. Detta reducerade 

därmed konsekvenserna för den bristande drifts- och underhållstrukturen kring systemet. Därför 

bör detta handlande övervägas generellt vid tidskritisk materielanskaffning av ett begränsat antal 

system för att i insatsområdet säkerställa operativ tillgänglighet och förmåga. 
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4 Analys av jämförelse mellan materielförsörjningsproces-
serna kopplat mot erfarenheter från införandet av VS 01  

Beslutet att genomföra FMF avseende VS 01 parallellt med normalt införande av Protector Nor-

dic fas 1 och avsteget från SMF innebar att livscykelmodellen och framför allt dess ingående 

metodsteg blev näst intill omöjliga att förhålla sig till. Inriktningen-, konceptet - och till viss del 

utvecklingsskedena komprimerades kraftfullt och istället fick den iterativa kravanpassningen en 

tydlig roll. En anpassning som gjort att vi inför nästkommande upphandling måste identifiera om 

befintliga VS 01 kan uppgraderas för att möta den gemensamma kravspecifikationen eller om 

Protector Nordic fas 2 måste levereras i en helt ny version. Med bakgrund av detta vill jag för-

söka beskriva min analys av jämförelsen mellan mina tre tidigare beskrivna materielförsörjnings-

processer NMF, SMF och FMF kopplade mot de styrdokument vi är ålagda att förhålla oss till.   

 

NMF, genom vår normala materielanskaffningsprocess kan FM, FMV och FOI arbeta utifrån sina 

respektive planer för materielförsörjning utifrån FMUP inom tidshorisonten på cirka 10 år, vilken 

också ligger till grund för krigsförbandsutvecklingen och utarbetandet av TOEM. I denna process 

spelar Livscykelmodellen en viktig roll för en systematisk och långsiktig materielförsörjnings-

process vilket medger de vägval som leder till de målsättningar som främst beskrivs i Strategin 

för FM materielförsörjning. Besluten inom processen blir i många stycken på strategisk nivå och 

kräver en god beredning för att göra tydliga och medvetna val mellan kostnad, effekt och hand-

lingsfrihet. Inom ramen för NMF utvecklas nu Protector Nordic fas 2 inför beslut om ytterligare 

anskaffning. 

 

SMF, genom processen för snabb materielförsörjning begränsas vår tillämpning av Livscykelmo-

dellen något eftersom inriktningen, konceptet och till viss del utvecklingen för systemet troligtvis 

är avklarat. Detta med hänsyn till en troligtvis begränsad tid från att ett behov har angetts inför 

eller vid en insats till dess behoven ska vara tillgodosedda. Genom en analys av befintlig materiel 

och genom en iterativ kravanpassning identifieras lämplig materiel inför ett beslut om anskaff-

ning, vilket också kan påverkas av eventuella avsteg eller risker som identifierats kopplat mot 

NMF. 

 

FMF, genom att påskynda materielförsörjningen ytterligare utöver SMF har arbetet kring infö-

randet av VS 01 kunnat identifiera att Livscykelmodellen blir svår att förhålla sig till eftersom 

tiden för att kvalitativt och metodiskt genomföra processtegen blir oerhört reducerad. Liksom vid 

SMF måste inriktningen, konceptet och huvuddel av utvecklingen av systemet vara avklarat och 

att den iterativa kravanpassningen är på en acceptabel nivå utifrån insatsförsvarets uppgifter och 

behov.  Konsekvensen av denna typ av forcerad materielanskaffning blir att det får ske återta-

gande och kompletteringar i lämplig följd efter införandet. Detta påverkar naturligtvis redundans-

en i systemet samt ger en otydlig bild av förhållandet mellan kostnad, effekt och handlingsfrihet. 

  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 

Namn Mikael Pettersson 

Kurs 1 CP018 

 

 - 35 - 

5 Resultat 
Historien och bakgrunden kring FMF införandet av VS 01 kan tyckas ha genomförts i en avvi-

kande och bristfällig materielförsörjningsprocess ur ett livscykelperspektiv men detta projekt 

kanske speglar verkligheten i framtiden. Vi har att förhålla oss till strategiska materielbeslut vilka 

kan vara bindande över längre tid samtidigt som snabba tidskritiska materielbehov uppstår, dessa 

två skeenden måste FM förhålla sig till och finna former för.   

 

5.1 Svar på frågeställning 

Utifrån vad som har diskuterats i arbetet och de slutsatser jag dragit utifrån FM, FMV och FOI i 

många stycken gemensamma styrdokument kopplat mot införandet av Vapenstation 01 ska jag 

härmed ge svar på min frågeställning: 

 

Med erfarenheter av den forcerade materielförsörjning kring införandet av VS 01, vilka åtgärder 

kan appliceras på normal materielförsörjning och snabb materielförsörjning för att snabbare 

uppnå ökad operativ förmåga? 

 

Gemensamma målsättningar och prioriteringar mellan aktörerna 

Oavsett form av materielförsörjning så måste förutsättningen vara att alla aktörer agerar mot 

samma målbild för att lösa ut alla typer av materielbehov. För att ytterligare minimera risken för 

att inte lösa ut tidskritiska materielbehov bör det säkerställas handlingsfrihet i form av klausuler i 

avtal och kontrakt mellan aktörerna. 

   

Insats- och förbandstyp skall dimensionera kraven på system 

Att tidigt anpassa PTTEM utifrån vilken typ av förband och insats som avses så att analysen av 

tänkbara materielsystem kan ske tidigt och att kravspecifikation dimensioneras utifrån insatsens 

faktiska reella behov. Allt i syfte att begränsa omfattning på urval och påskynda anskaffningspro-

cessen.  

 

Säkerställ en integrerad projektgrupp även på lägre nivå  

Liksom vikten av att cheferna i HKV och FMV arbetar integrerat och tar snabba beslut om för-

ändring i materielplanen vid SMF bör det även formellt tillsättas en integrerad projektgrupp 

bestående av representanter på handläggare- och brukarnivån från FMV och FM. I detta be-

skrivna fall representanter från HKV,MSS, FMTS och TEK MARK samt FMV i syfte att skapa 

gemensam förståelse för målsättningar och prioriteringar för att tidigt uppnå hög effektivitet i 

materielprojektet. Det kan även innebära att snabbt kunna prioritera vid återtagande av släpande 

processdelar efter tidskritiska materielinföranden.  

 

Koppla in det integrerade logistikstödet tidigt i materielprocessen 

I samband med anpassningen av PTTEM och arbetet med kravspecifikationen säkerställa att 

integrerat logistikstöd med dess underhållsberedning är delaktig och tidigt får kunskap och för-

ståelse för materielsystemet samt att de kan ge stöd avseende logistiken kring systemet. Detta 

skapar en förförståelse och ger möjlighet till framförhållning och en möjlighet till att agera och 
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planera överföringen av system till FM samt förbereda förvaltnings-, drift- och underhållsfunkt-

ionerna.  

 

Inkludera FM personal så tidigt som möjligt vid tester och valideringar 

Möjliggöra att FM-personalen kan få tillgång till materielen under FMVs tid med användarintyg 

vid test- och valideringsskedet och att ansvars- och säkerhetsförhållandena är utredda mellan 

FMV och FM och är införd som arbetsmetod. Detsamma gäller möjligheten till tidiga industri-

kurser eftersom industrin då kan ta del av de blivande brukarnas synpunkter och därmed kan ta 

hänsyn till fortsatt utveckling av systemet.  

 

Prioritera arbete som underlättar snabbt framtagande av beslut om användning (BOA) 

Vid underhållsberedning och utarbetandet av kravelementlistan analysera och identifiera vilka 

underlag som är viktiga för att understödja framtagandet av ett gällande BOA. Troligtvis kommer 

utformningen av BOA vid tidskritisk materielförsörjning bestå av en mängd information och 

restriktioner, något som traditionellt inte återfinns i BOA utan som tidigare har bestått av fram-

tagna dokument såsom exempelvis säkerhetsinstruktioner och användarinstruktioner. 

 

Tillför reservsystem för ökad redundans i insatsområdet      

Ett annat sätt att anskaffa materiel kan vara att försörja genom en övertalighet avseende vapensy-

stem och på plats i insatsområdet kunna byta eller felkoncentrera system vid reparationer och 

byte av reservdelar. Materielen är då endast anpassad till det aktuella insatsförbandet och avveck-

las i samband med att insatsen är slutförd eller avbruten. Syftet är att reducera behovet av under-

hållsberedning och minimera behovet av förvaltnings-, drift- och underhållsfunktionerna. 

5.2 Förslag på vidare forskning 

FM ska förhålla sig till Livscykelmodellen för att materielförsörjningen ska vara kostnadseffektiv 

ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet på ökad leveranssäkerhet vilket vår normala 

materielförsörjning borgar för utifrån dess planeringscykel. Vi ska tillämpa en iterativ kravan-

passning för att kravharmonisera förband och materiel utifrån materielförsörjningsmodellen, 

vilket ska minimera behovet av nyanskaffning och istället vidmakthålla eller uppgradera befint-

liga system eller vid nyanskaffning köpa befintliga, beprövade och befintliga system innan egen 

utveckling sker. Detta är ett bra långsiktig arbetssätt kopplat till FMUP och krigsförbandsutveckl-

ingen samtidigt som iterativa kravanpassningen gynnar processen kring snabb materielförsörjning 

vid behov. Dessutom ska strävan vara att finna samarbetspartners för att öka interoperabiliteten 

samt ingå i långsiktiga och hållbara internationella samarbeten för att dela på kostnader samt 

stärka vår roll utifrån ett försvarspolitiskt-, säkerhets- eller ett näringspolitiskt perspektiv. 

 

Min slutsats utifrån ovan nämnda korta resonemang och genom tidigare intryck under arbetets 

gång är att styrdokumenten är mycket allomfattande och ska tillgodose alla intressenter, allt från 

statmaktens övergripande vilja till att tillmötesgå det enskilda insatsförbandets vilja och behov. I 

det långa tidsperspektivet för normal materielförsörjning anser jag att metoden är gedigen och ger 

trygghet i materielplaner, produktionsplaner och krigsförbandsverksamheten. Men avseende 

målet att insatsförsvarets uppgifter och behov ska vara styrande för FM materielförsörjning i det 

korta tidskritiska perspektivet och hur detta ska lösas ut genom SMF som en avvikelse i ordinarie 

materielplan med korta ledtider och med en god leveranssäkerhet är jag mer fundersam kring.   
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Därför anser jag att det kan ske ytterligare forskning kring den tidskritiska materielanskaffningen. 

Den tidigare studien som gjordes av FMV, IML anser jag vara en god grund att utgå från men 

erfarenheterna av tillämpningen och resultatet av egna senare genomförda projekt bör komplet-

tera den tidigare studien. Dessutom borde studier göras mot andra nationers lösningar för tidskri-

tisk materielförsörjning för att ta del av erfarenheter och finna eventuella incitament för en egen 

utvecklad process för att skapa en formaliserad forcerad materielförsörjning.  

 

Två generella övervägande som jag anser kan göras utifrån medvetna val mellan kostnad, effekt 

och handlingsfrihet är:  

 

- Kan tidskritiska ärenden prioriteras och beredas utanför ordinarie materielplan avseende 

planerings- och införande arbete och då med särskilt avsatta ekonomiska medel? 

- Om anskaffningen kan göras specifikt för en tidsbegränsad insats och för de specifikt in-

gående förbanden utan att krigsförbandsförsörja system, vilka konsekvenser skulle det få 

för kostnadseffektiviteten inom ramen för insatscykeln? 
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