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Sammanfattning 

Att Försvarsmakten och våra soldater i alla händelser har ammunition till sina vapen kan 

tyckas vara en självklarhet. Men att skapa de mest optimala och kostnadseffektiva 

förutsättningarna för att trygga försörjningen av all denna ammunition är en utmaning. 

Addera därtill att försörjningslösningen ska fungera i både fred, kris och i krig.  

 

Den viktigaste slutsatsen är att Försvarsmakten saknar en adekvat försörjningstrygghet inom 

finkalibrig ammunitionsförsörjning. Den nuvarande försörjningslösningen har enligt 

författarna inte en sammansatt helhet, som bygger på en genomtänkt och riskanalyserad 

design, som kan säkerställa tillgången av ammunition i fred, kris och i krig.  

 

Författarna har valt att kvalitativt utreda om Försvarsmaktens nuvarande försörjningslösning 

för finkalibrig ammunition är robust och motståndskraftig. Med en induktiv ansats har 

författarna genomfört djupintervjuer med respondenter inom både Försvarsmakten, 

Försvarets materielverk och Försvarsberedningen. Resultaten analyseras därefter deduktivt 

mot en referensram bestående av forskning inom riskhantering i försörjningskedjan, single- 

och dubbelloopslärande och tvärfunktionellt arbetssätt.  

 

Resultatet av den empiriska analysen är genomgående samstämmigt och tydligt. Det finns 

övergripande strategier och verktyg för att skapa goda förutsättningar, men det finns ingen 

genomtänkt och riskanpassad design och helhetslösning för hur hela försörjningslösningen 

ska fungera i fred, kris och i krig.  

 

Författarna ger avslutningsvis ett antal rekommendationer till Försvarsmakten, vilka baseras 

på arbetets analys och slutsatser. 

 

 

Nyckelord: 

Försörjning, leveranssäkerhet, försörjningstrygghet, värdekedja, strategisk design, 

ammunition, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, fred, kris, krig, LUFS, Lagen om 

upphandling inom Försvars och Säkerhetsområdet. 
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Abstract 

Soldiers of The Swedish Armed Forces rely on having sufficient amount of ammunition for 

their weapons. But creating the most optimal and cost-effective solution to grant supply of 

ammunition is challenging. And to obtain a working solution for both peace and war makes 

it even more challenging. 

 

The most important conclusion of this paper is that The Swedish Armed Forces don’t have 

an adequate design to obtain security of supply within small calibre ammunition provision.  

The current design has not been created by using risk analysis or a thoughtful strategy in a 

full context.  

 

The authors of this paper have made a qualitative research in order to explore if The 

Swedish Armed Forces has a robust and thoughtful solution to obtain security of supply 

within the area of small calibre ammunition. With an inductive approach the authors made 

interviews with people working within the Armed Forces, the Swedish Defence Material 

Administration and the Ministry of Defence. The data was collected thru interviews and then 

analysed by an open coding process to obtain key values.  

 

A second analysis was carried out with the aim of highlighting the key concepts, through 

earlier research perspectives, consisting of single- and double-loop learning, cross functional 

working method and supply chain risk management.  

 

The result of the empirical analyse is coherent and distinct. There are overall strategies and 

means to create security of supply, but the authorities have not conducted the sufficient 

analyses in order to uphold a robust security of supply solution that will be functional in 

both peace and war. 

 

Finally, the authors give a number of recommendations to the Armed Forces which are 

based on the analysis and conclusions.  

 

 

Keywords: 

Supply, supply chain, security of supply, value chain, strategic design, ammunition, Swedish 

armed forces, Swedish defence materiel agency, LUFS.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

 

Samhällsutveckling 

Efter det kalla krigets slut och berlinmurens fall 1989 präglades den Europeiska unionen 

(EU) av utveckling och framåtanda. Ett svenskt medlemskap i EU blev 1995 en realitet. 

Frihandelsavtal och samarbetsformer stärks under tidsperioden mellan medlemsländerna. 

(Riksdagen, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 2007).  

 

Under denna period har också Försvarsmakten, likt övriga delar av samhället, genomgått 

stora förändringar. Försvarsmakten tvingades till stora förbandsnedskärningar. Materiel och 

förnödenheter avvecklades i stor omfattning. Den säkerhetspolitiska inriktningen innebar att 

Försvarsmakten skulle bli smalare men vassare. Materiel- och förnödenhetsförsörjningen 

anpassades efter marknadens villkor med centralförvaring som bärande idé. Beställningarna 

skulle ske i konkurrens och ”on demand”, likt övriga samhället (Försvarsmakten, 

Information och fakta, 2019). 

 

Inom EU ville man utveckla en mera konkurrenskraftig försvarsindustri, detta gjordes 

genom en stärkt lagstiftning. Som en följd av detta utökas Sveriges lagstiftning år 2011 med 

Lagen om Upphandling inom Försvars- och Säkerhetsområdet, (LUFS) (Riksdagen, Lag 

(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 2011). 

 

Under denna föränderliga tidsperiod sker det med andra ord en nationalekonomisk 

tyngdpunktsförskjutning, mot en mera globaliserad marknad, med fri rörlighet och utökad 

handel inom EU.  

 

 

 

 

 

 

Ovanstående citat är hämtat ur försvarsutskottets yttrande 2010/11:FöU2y, vilket gjordes i 

samband med att utskottet yttrade sig om regeringens proposition 2010/11:150, Upphandling 

på försvars- och säkerhetsområdet. 

 

Säkerhetspolitisk förändring 

I ett historiskt perspektiv har de flesta landgränser någon gång flyttats eller dragits om, 

ibland även ett flertal gånger. Historien är fylld av dramatiska tider där omvälvande 

händelser varvats med perioder av fred, välstånd och utveckling. Sett i detta mycket 

generella och översiktliga historiska perspektiv ter det sig inte otroligt att vi någon gång igen 

ser konflikter - eller i värsta fall även krig - i vårt närområde.  

 

Under senare tid har den säkerhetspolitiska situationen förändrats. Rysslands intervention i 

Georgien (2008) och dess annektering av Krimhalvön (2014) är några tydliga exempel på 

instabilitet och konflikter i vårt närområde. Samtidigt är det i allra högsta grad en 

blomstrande fredstid hos oss själva.  

 

Den svenska säkerhetspolitiken har dock, som följd av den negativa utvecklingen i 

närområdet, börjat svänga om. Det nationella försvaret har fått ett ökat fokus och 

sammantaget uttrycker riksdagen att den svenska försvarsförmågan bör stärkas. Detta 

”…att materielförsörjningen kan garanteras, i t.ex. samarbete med andra länder 

och organisationer. En fungerande gemensam inre marknad – även för försvars- 

och säkerhetsrelaterad materiel – är alltså i linje med Sveriges övergripande 

säkerhets- och försvarspolitiska inriktning...” (Försvarsutskottet, 2010) 
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påverkar även materiel- och förnödenhetsförsörjningen (Regeringskansliet, Proposition, 

2014/15:109, 2014). 

 

Kraven på vår nationella försörjningstrygghet har återigen aktualiserats, i grunden för att 

kunna säkerställa ett nationellt överlevande i tider av kris och konflikt. 

 

Behovet av försörjningstrygghet 

Hur dessa samhällsförändringar har påverkat Försvarsmaktens förmåga att trygga 

försörjningen av materiel är en av bakgrundsfrågorna som bidragit till vårt ämnesval.  

 

Inom materielområdet finns en mängd varor och tjänster som Försvarsmakten eller 

totalförsvaret är beroende av. En viktig resurs för Försvarsmakten är finkalibrig ammunition. 

Den behövs vid huvuddelen av de stridande förbanden i fred, kris och krig. Finkalibrig 

ammunitionen är också materiel som påverkats i stor utsträckning av den 

upphandlingslagstiftning vi nämnde tidigare. 

 

Det finns ett antal utmaningar i att upprätthålla den finkalibriga ammunitionsförsörjningen 

bara i fredstid, och att därutöver trygga försörjningen även i kris- eller krigstid har ännu fler 

utmaningar.  

 

Vi ger ett fiktivt exempel… 
 Oroligheterna i och kring Östersjön har eskalerat, flera kränkningar av Sveriges 

gränser har förekommit. Övningsverksamheten är intensiv, underrättelsetjänsten 

bedömer att främmande sabotageförband finns etablerade inom landets gränser.  

 

 Försvarsmakten har påbörjat beredskapshöjande åtgärder vilket innebär att vissa 

förband har kallats in för övning och träning. Andra förband genomför 

förberedelser, skarpskjutningar och övar strid. Den normala förbrukningen av 

ammunition har ökat avsevärt.  

  

 Försvarsmaktens nuvarande, och i konkurrens upphandlade huvudleverantören av 

ammunition, har sin produktionsanläggning i Centraleuropa. Transporterna av 

ammunition sker med tåg till östersjökusten där det omlastas för vidare färd med 

lastfartyg.  

 

 Lastfartyget har blivit stoppat av ett främmande fartyg som hänvisar till nya 

tullregler som gäller för leveranser till Sverige. Den i fredstid välfungerande 

logistikkedjan bryts. Ammunitionen når inte fram.  

 

 Föreställ dig en försvarsmakt utan ammunition… 

 

Motsvarande scenario skulle kanske ha sett annorlunda ut om logistikkedjan hade varit 

kortare eller utformad på ett robustare sätt. Scenariot ovan är helt fiktivt men visar ändå på 

behovet av en fungerande försörjningslösning för ammunitionen och sårbarheten i långa, 

smala försörjningskedjor.  

 

Försörjningstrygghet – I nationens intresse tar avstamp i Försvarsmaktens 

försörjningstrygghet inom specifikt finkalibrig ammunition, vilken i sig behövs vid 

huvuddelen av våra stridande förband i både fred, kris och i krig.  
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Syfte och frågeställning  

Syftet med vår studie är att utreda om Försvarsmaktens nuvarande försörjningslösning för 

finkalibrig ammunition är designad med robusthet och motståndskraft i åtanke.  

 

Den frågeställning vi avser besvara är:  

 

- Hur omhändertar Försvarsmakten behovet av försörjningstrygghet avseende 

finkalibrig ammunition? 

 

1.2 Disposition och läsanvisningar 

För en läsare som inte är insatt i området rekommenderar vi att man börjar med att läsa 

inledningen, därefter appendix C för att få förståelse för några av studiens centrala begrepp. 

Därefter fortsätta med respektive kapitel i den ordning de är skrivna. Här följer en 

disposition med en kortfattad beskrivning av innehållet i varje kapitel. 

 

Kapitel 1 Inledning. Här presenterar vi bakgrund, syfte och problemställning med 

arbetet och skapar en kontextuell ram. 

 

Kapitel 2  Metod. I det här kapitlet beskriver vi hur vi har genomfört studien och varför 

vi har gjort det på det sättet. Vi avslutar detta kapitel med att presentera hur 

vi har genomfört kodningen som en introduktion till kapitel 3. 

 

Kapitel 3 Empiri. I det här kapitlet presenterar vi insamlad data och gör en datanära 

analys i vilken vi tolkar betydelsen av vår data. 

 

Kapitel 4 Referensram. Här presenterar vi tre perspektiv som har betydelse för vår 

studie och tidigare forskning med beröringspunkter till vårt arbete. 

 

Kapitel 5 Perspektivanalys. Här genomför vi en analys av empirin med hjälp av våra 

perspektiv från föregående kapitel. 

 

Kapitel 6 Slutsatser. Vi presenterar våra viktigaste slutsatser och rekommendationer till 

myndigheterna samt förslag på fortsatt forskning. 

 

Kapitel 7 Litteraturförteckning. 

 

Appendix A Intervjuunderlag för respondenterna 

Appendix B Intervjufrågor 

Appendix C Begreppsförklaringar 

 

1.3 Sekretess 

Lagernivåer och Försvarsmaktens förmågespecifika krav omfattas av försvarssekretess. Att 

analysera försörjningstryggheten och försörjningskedjan för finkalibrig ammunition, utan 

dessa ingångsvärden, kan uppfattas begränsande för helheten. För att nå vår målsättning med 

arbetet och samtidigt upprätthålla sekretesskraven, kommer vi därför att inte fördjupa 

diskussionerna kring lagernivåer eller förmågekrav, utan förhålla oss till detta rent allmänt 

och generellt. Vi belyser således hur Försvarsmakten omhändertar försörjningstryggheten 

sett i ett processmässigt perspektiv, inte om soldaten har tillräckligt med ammunition.  
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2 METOD 
I detta kapitel presenterar vi inledningsvis vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt och vår 

undersökningsdesign. Därefter redovisas hur vi har gjort vårt urval av respondenter, 

metoden för insamling och bearbetning av det empiriska materialet och våra 

forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis redogör vi för våra ställningstaganden kring 

kvalitet, överförbarhet, tillförlitlighet och val av källor.  

 

2.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Att studera företeelser som uppstår mellan människor inom organisationer och därefter 

utföra tolkningar kräver ett förhållningssätt som stödjer den tänkta undersökningen. Vi som 

genomför den här studien är båda övertygade om att vår studie behöver genomföras med en 

samhällsvetenskaplig utgångspunkt. Anledningen till detta är att vi genom tolkning och 

analys vill öka förståelsen för det vi studerar samt bidra med nya perspektiv och synvinklar. 

Att ha en samhällsvetenskaplig utgångspunkt innebär att vi inte kommer att redovisa några 

allmängiltiga sanningar i vår studie, såsom inom den naturvetenskapliga forskningen, vi 

kommer däremot att belysa något vi anser är viktigt. Att vi har en samhällsvetenskaplig 

utgångspunkt framgår tydligt i kapitel 3 där vi presenterar vår empiri och vår tolkning av 

den (Andersson S. , 2104). 

 

2.2 Undersökningsdesign  

Designmässigt har vi valt en induktiv ansats. Det innebär att vi utgår ifrån våra 

observationer och vår tolkning av den verklighet som respondenterna återger. Vi har 

övervägt att ta oss an uppgiften med ett deduktivt angreppssätt, men ändå valt det induktiva. 

Genom det induktiva arbetssättet börjar vi vår studie med datainsamling i form av 

semistrukturerade intervjuer. Tillvägagångssättet är valt då vi strävar efter en av oss 

opåverkad bild av verkligheten utan egna fördomar. Å andra sidan är det svårt att utreda 

något helt fördomsfritt. Vi har som författare själva en förförståelse om hur just 

försörjningstryggheten omhändertas. Detta kan motivera att välja en deduktiv ansats. Men, 

ett deduktivt angreppssätt leder oss redan i inledningen in mot en fastlagd teori som ska 

prövas. Vi vill hellre, med ett öppet sinne, inhämta empirin från respektive respondent och 

tolka deras uppfattningar om både delarna och helheten inom försörjningstryggheten. Trots 

att vi har en induktiv ansats i studien så innehåller arbetet också ett deduktivt inslag. Den 

deduktiva delen är den perspektivanalys vi genomför i kapitel 5, där vi granskar våra 

nyckelbegrepp genom några sedan tidigare etablerade teorier. Mot den bakgrunden har vi 

valt en induktiv ansats med deduktiva inslag (Jacobsen, 2017). 

 

Kvalitativ metod 
En kvantitativ undersökning baseras normalt sett på inhämtad empiri vilken omsätts i siffror 

i syfte att rent matematiskt besvara frågeställningen. Vi vill i vår undersökning förstå och 

tolka respondenternas uppfattning om hur något är. Det innebär att vi behöver gå på djupet i 

vår undersökning för att nå de, ibland små nyansskillnader som kan föreligga hos respektive 

respondent. Dessutom baseras ofta de kvantitativa undersökningarna på många 

respondenters svar, eftersom antalet är en vital del i de kvantitativa undersökningarnas 

validitet. I vårt fall har vi inte utrymme för att genomföra en tidskrävande kvantitativ 

undersökning, dessutom är det en liten mängd personal som arbetar med frågorna vi 

intresserar oss för, vilket också får ses som bidragande orsaker till val av metod. En 

kvalitativ studie är också flexibel och anpassningsbar till förändringar under studiens gång. 

Detta har varit en tillgång för oss vid flera tillfällen, eftersom våra respondenters svar gett 

oss anledning att intervjua ytterligare personer (Jacobsen, 2017). 
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I samband med metodvalet utgick vi också från följande faktorer (Jacobsen, 2017, s. 91): 

1. Att vi har begränsad kunskap om det studerade fenomenet 

2. Vi vill bilda oss en helhetsförståelse av det vi vill studera  

3. Vi har en ambition att bidra med nya perspektiv om det vi studerar 

4. Vi behöver mycket information från få enheter. 

Dessa faktorer har alla bidragit till vårt val av en kvalitativ metod. Vi har med den 

kvalitativa metoden kommit nära några av de människor som arbetar inom området och fått 

djupare insikt i deras perspektiv på utmaningar och möjligheter inom försörjningstrygghet.  

 

Urval av respondenter 

Huvuddelen av respondenterna har sin placering på HKV och FMV och arbetar inom 

området upphandling och kravställning av burna vapen och ammunition. Några är inriktade 

på tekniska krav och andra mer på juridiken vid upphandling. Vi har också med en 

respondent från totalförsvarsavdelningen som kan ge en aspekt på försörjningstrygghet ur ett 

totalförsvarsperspektiv samt en respondent från Försvarsdepartementet i regeringskansliet 

som ger ett politiskt perspektiv på frågan. Respondenternas perspektiv blir därigenom vår 

primära data och de skriftliga rapporterna och andra dokument inom området, blir vår 

sekundära data (Jacobsen, 2017). 

 

Som vi nämnde tidigare så var antalet respondenter redan i start något begränsat. Vi kunde 

därför inte på förhand avgöra om antalet respondenter skulle vara tillräckligt för att uppnå en 

heltäckande bild inom området vi studerar. I samband med kodningsarbetet och den datanära 

analysen fick vi däremot en tydlig bild av samstämmighet hos både respondenter och vår 

sekundära data. Sammantaget kan vi därför se att vi uppnått en mättnad i det empiriska 

materialet (Jacobsen, 2017). 

 

Utformning av intervjuguide 

Frågorna i intervjuguiden har valts för att samtalet ska kretsa kring syfte och frågeställning i 

arbetet. De är formulerade på ett öppet sätt för att skapa goda förutsättningar för djup och 

reflektion kring företeelserna. Huvudfrågorna är så kallade hur-frågor som ger stort utrymme 

för egen tolkning och reflektion. Underfrågorna är mer inriktade på de olika aspekterna av 

huvudfrågorna för att ge en bild av respondentens förhållande till dessa. Den avslutande 

frågan är även den öppen till sin natur och syftar till att ge respondenten utrymme att själv 

uttrycka vad den tycker att vi inte berört tillräckligt i intervjun, för att på så sätt få en bättre 

bild av vad respondenten anser är viktigt (Jacobsen, 2017). 

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har genomförts vid tre verksamhetsställen, varav en vid försvarsdepartementet, 

fyra vid Försvarsmakten och fem vid FMV. Intervjuerna genomfördes med samtliga 

respondenter under perioden 190306 till 190328, som fysiska möten, delvis i en av 

författarnas kontor och i vissa fall på respondenternas arbetsplats.  

 

Vår strävan vid intervjuerna har varit att åstadkomma en bekväm intervjusituation för 

respondenterna för att möjliggöra ett förtroligt och öppet samtal kring frågorna. Båda 

författarna deltog under samtliga intervjuer. Den av oss som inte hade någon tidigare 

relation till respondenten fick inleda intervjun för att sedan övergå till växelvisa frågor från 

bägge författarna. Syftet med denna inledning var att samtalet inte skulle färgas alltför 

mycket av tidigare relationer mellan respondent och författare (Jacobsen, 2017). 
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Vi uppfattar att respondenterna funnit detta upplägg positivt och att det har främjat 

öppenheten i dialogen.  

 

Varje respondent fick på förhand information om intervjuns innehåll och syfte, samt de 

etiska överväganden som gjorts inför intervjun. Vid intervjutillfället repeterades detta 

muntligt före start. Efter varje intervju ställdes frågor till respondenten om hur den hade 

upplevt genomförandet i syfte att utveckla vår intervjuteknik ytterligare och kunna svara på 

eventuella frågor. Samtliga respondenter lämnade samtycke till såväl intervjun som övrig 

analys och bearbetning enligt tilldelad information, se appendix A (Jacobsen, 2017). 

 

Intervjufrågorna finns sammanfattade i vår intervjuguide, se appendix B. Intervjuerna 

dokumenterade med en diktafon och efter intervjuerna transkriberades den inspelade 

ljudfilen till text. Transkribering har varit en bra metod eftersom vi lätt kunnat återgå till 

detaljer i en intervju och jämföra dessa mot andra ingångsvärden och andra intervjuer. Innan 

kodningen av underlaget påbörjades fick respondenterna ta del av det transkriberade 

materialet för att försäkra oss om att respondenten upplever att den blivit korrekt återgiven 

(Jacobsen, 2017).  

 

Inspirerad av Grundad teori 

Vi har valt att ta oss an vårt arbete med en induktiv ansats och med en kvalitativ metod. En 

etablerad metod för att arbeta induktivt är Grundad teori (Grounded Theory) vilken skapades 

av Glaser och Strauss under 60-talet. Metoden har en strukturerad mall som ska följas, för 

att kunna benämnas som klassiskt Grundad teori (Holton & Walsh, 2017). 

 

Det centrala i klassiskt Grundad teori är att utgå från undersökningsobjektets perspektiv, 

genom insamling av data. Dessa data ska därefter kodas genom en öppen kodning. Därefter 

skapas kategorier genom konceptualisering av värdeord och dess relationer bestäms med 

hjälp av konstant jämförelse (constant comparison) och minnesanteckningar (memos). Så 

småningom växer en kärnkategori fram (core variable). Härvid genomförs 

sammankopplingar mot tidigare forskningsteorier och avslutningsvis utmynnar detta i ett 

egenutvecklat perspektiv (Holton & Walsh, 2017).  

 

I klassisk Grundad teori genomförs även en teoretisk kodning. I detta steg ska man välja ut 

teoretiska kodningsfamiljer, vilka Glaser definierat i en lista, och därefter passa in sin 

konceptualiserade empiri på lämplig kodningsfamilj (Holton & Walsh, 2017). Eftersom vi 

inte har följt dessa steg till fullo, så kan vi inte kalla vår analysmetod för klassisk Grundad 

teori. 

 

Utöver detta, så har vi även redan i inledningen valt ämnesområdet vi vill undersöka, och 

dessutom styrt frågeställningarna i intervjuerna, till att nå syfte och frågeställning i vårt 

arbete. Vi har därigenom antagit ett perspektiv som utgår från forskarens intresse, till 

skillnad från klassiskt Grundad teori.  

 

Vi följer däremot klassiskt Grundad teori när det gäller vår öppna kodning, skapar kategorier 

och värdeord. I vårt fall kallar vi dessa värdeord för nyckelbegrepp, vilka redovisas i slutet 

av detta kapitel. 

Vi genomför också en deduktiv perspektivanalys där vi analyserar våra nyckelbegrepp mot 

angränsande forskningsperspektiv, men vi anser inte att detta steg till fullo kan jämföras 

med den avslutande teoretiska kodningen som ska göras i klassisk Grundad teori. Mot denna 

bakgrund anser vi att vår analysmetod är inspirerad av Grundad teori (Holton & Walsh, 

2017).  
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2.3 Etiska överväganden 

Vår faktainhämtning har väsentligen underlättats genom personliga kontakter. Då båda 

författarna till vardags arbetar inom Försvarsmaktens högkvarter och den ene av oss har 

tidigare mångårigt samarbete med personal inom FMV, främst inom ramen för 

materielområdesansvar för särskild mängdmateriel. Därigenom har vi viss förförståelse för 

både kravsättningsarbetet, upphandlingar och förnödenhetsförsörjning.  

 

Vi kommer här att beskriva hur vi har tagit hänsyn till de tre grundläggande etiska kraven: 

Informerat samtycke, rätten till privatliv och att man blir korrekt återgiven. Dessa krav blir 

särskilt betydelsefulla då vi använder av oss intervjuer (Jacobsen, 2017, ss. 34-37). 

 

Inom den första grundläggande etiska aspekten informerat samtycke kan man utgå från fyra 

underkategorier: kompetens, frivillighet, fullständig information och förståelse. I fråga om 

kompetens får vi anse att de vi valt att intervjua alla har tillräcklig kompetens för att själva 

på goda grunder att frivilligt svara om de avser delta eller inte. Detta då de intervjuade alla 

är vuxna, fullt friska och välutbildade. Vad avser frivillighet har vi också valt att bifoga ett 

medskick innehållandes våra etiska överväganden inför intervjuerna där de inbjudna 

respondenterna får ta ställning till undersökningens syfte och hur den är tänkt att användas. 

Vid varje intervjutillfälle har vi återigen repeterat våra etiska överväganden och bett 

respondenten ta ställning till om den önskar delta eller inte (Jacobsen, 2017). 

 

En annan etisk aspekt vi tagit hänsyn till är rätten till privatliv. Inom den här kategorin tar vi 

hänsyn till hur känslig den insamlade informationen är, hur stor möjligheten att identifiera 

enskilda individer är och hur privat informationen vi samlar in är. Då ämnet vi undersöker 

rör försörjningstrygghet av ammunition och lagen om offentlig upphandling har vi svårt att 

se att detta ämne skulle ha någon anknytning till privatlivet. Det vi däremot behöver ta 

ställning till är om våra respondenter önskar att deras deltagande inte blir offentligt. För att 

försäkra oss om att respondenterna fattat ett välgrundat beslut kring sitt deltagande har vi 

låtit dem svara på om de accepterar att bli namngivna i studien eller inte (Jacobsen, 2017). 

 

Det sista etiska kravet, att man kan räkna med att bli korrekt återgiven har vi bevakat genom 

att låta våra respondenter ta del av de transkriberade intervjuunderlagen. Det gör vi för att 

försäkra oss om att den enskilde upplever att det den har sagt inte har tagits ur sitt 

sammanhang eller att det blivit förvanskat på något sätt (Jacobsen, 2017). 

 

Sammanfattningsvis är vår övertygelse att vi genom våra val av tillvägagångssätt har 

försäkrat oss om att undersökningen uppfyller de tre grundläggande etiska kraven vid 

forskning (Jacobsen, 2017, s. 34). 

2.4 Genomförande 

Metodmässigt kan vårt arbete delas in i ett antal övergripande faser med olika angreppssätt:  

 

Inledningsvis en induktiv fas med datainsamling och datanära analys, primärt genom 

intervjuer och textinsamling. Denna fas genomförs i tre steg: Dokumentera, Utforska, 

Systematisera och kategorisera (Jacobsen, 2017). 

 

I första steget av textanalysen, dokumentera, renskrev och transkriberade vi den rådata vi 

samlade in genom ljudinspelningar och noteringar. Under den här fasen tog vi också hänsyn 

till hur vi uppfattade själva intervjutillfället och om det som framkommit kan ha påverkats 

på något sätt av de omkringliggande faktorerna. 
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I det andra steget av textanalysen, utforska, analyserade vi vad som sades under 

intervjuerna, vi försökte förstå vad respondenterna ville framföra, detta gav oss ett 

sammanhang som gjorde det lättare att tolka och förstå texten i nästa skede. Strävan var att 

ha en så öppen kodning som möjligt i det här skedet för att låta respondentens berättelse 

vara styrande vid kommande systematisering och kategorisering. 

 

I det tredje steget av textanalysen, Systematisering och kategorisering, sorterade vi in våra 

data i de kategorier och teman som framträdde under arbetets gång. Kategorierna utgick från 

vår insamlade data och definierades inte på förhand. Vi skapade kluster av begrepp och 

meningar som kunde härledas till samma kategori. Slutligen definierade vi de nyckelbegrepp 

vi kunde utläsa ur kodningen. Ett utdrag ur kodningsarbetet presenteras i slutet av detta 

kapitel.  

 

I slutet av detta skede genomfördes även den huvudsakliga inhämtningen av sekundär data. 

Många respondenter gav oss tips på dokumentation, tidigare forskning och relevanta 

styrdokument. Den dokumentation vi ansåg tillförde värdefull information till arbetet 

placerades in som sekundär data. Kodningsarbetet av den sekundära datan har genomförts 

mera översiktligt.  

 

Därefter följer en deduktiv fas i vårt arbete, där vi fördjupar vår analys av empirin mot några 

utvalda forskningsperspektiv inom ämnesområdet. Detta gör vi för ytterligare berika vår 

empiri och fördjupa vår förståelse för områdets komplexitet och utmaningar.  

Dessa perspektiv användes sedan i en perspektivanalys, som redovisas i kapitel fem. I 

perspektivanalysen utgår vi från empirins nyckelbegrepp som togs fram i fas ett, och belyser 

dem genom tidigare teorier och forskning.  

 

Avslutningsvis återgår vi till ett induktivt angreppssätt och sammanbinder de valda 

forskningsperspektiven med vår empirianalys och utvecklar en resultatmodell. Denna 

modell anser vi kan utgöra en grund för andra studier av liknande karaktär. Denna modell 

redovisas i kapitel 5.4 

 

Intern giltighet 

De respondenter vi valt för vår studie har olika insyn och påverkan på området vi studerar. 

Vi valde respondenter utifrån vårt behov att belysa frågeställningen ur många perspektiv. 

Några respondenter hade inte en direkt koppling till fenomenet men var involverade på ett 

övergripande plan, vilket vi anser har bidragit till att ge oss rikligt med nyanser och 

perspektiv på fenomenet. Vi anser att våra respondenter har bidragit till en bättre 

helhetsförståelse. Källorna har alla mångårigt arbete bakom sig inom vårt studieområde, vi 

anser att det inte finns andra källor med bättre inblick i de processer vi studerar. Ur det 

perspektivet anser vi att vi funnit rätt källor (Jacobsen, 2017). 

 

Våra respondenter är alla förstahandskällor. Deras olika befattningar innebär att de inte 

beskriver fenomenet ur samma perspektiv vilket försvårar en bedömning avseende 

riktigheten i deras uppgifter. Vår uppfattning är dock att vid de tillfällen en källa gett oss 

uppgifter som varit vaga eller långt från dennes arbetsfält, så har vi uppmärksammat det och 

i vissa fall har respondenterna själva upplyst oss om detta faktum. Vi har med anledning av 

detta värderat den information vi fått från våra källor inför dataanalysen (Jacobsen, 2017). 

 

Att våra respondenter har sitt arbete inom olika organisationer och är fysiskt åtskilda har vi 

sett som en styrka då deras berättelser därigenom inte färgats i någon större utsträckning av 

deras inbördes relationer. 
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Respondenterna var i de flesta fallen väl insatta i området vi studerar, flertalet av dem hade 

starka åsikter om bakgrund och orsak till utmaningarna inom området. Deras svar utgick i 

vissa fall från de frågor vi ställde och i andra fall från deras egna personliga uppfattningar 

och ställningstaganden.   

 

De skriftliga källorna har bestått av rapporter, andras vetenskapliga arbeten och lagtext. Vid 

dataanalysen genomfördes utforskningen, systematiseringen och kategoriseringen av var och 

en av forskarna oberoende. För att öka tillförlitligheten gjordes en jämförelse av de 

kategorier respektive forskare kommit fram till, i vissa fall hade vi olika uttryck för våra 

kategorier men vid samtal om uttryckens betydelse kunde vi enas om en gemensam syn. För 

att stärka den interna giltigheten ytterligare har vi genomfört en respondentvalidering. Detta 

genom en begäran om kommentarer på vårt preliminära manuskript av några av våra 

respondenter vilka vi anser har ett särskilt ansvar inom arbetsområdet. De svar vi erhöll 

bidrog till att stärka vår uppfattning om studiens interna giltighet (Jacobsen, 2017). 

 

Överförbarhet  

Vår studie har fokuserat på en mycket liten del av försörjningstryggheten avseende 

materielanskaffning. Trots detta bedömer vi att den kan generaliseras också till andra 

materielområden inom så kallad mängdmateriel. Denna bedömning gör vi med anledning av 

att det är fråga om samma organisationer som genomför planläggningen och upphandlingen 

av materielen. Tidigare studier har också visat på ett liknande resultat som det vi har kommit 

fram till, i det fallet studerades mängdmateriel som helhet. Vår utvecklade analysmodell 

påvisar även den en överförbarhet mot andra områden av försörjning. Sammantaget talar 

detta starkt för att vårt arbete är överförbart på andra försörjningsområden eller 

försörjningskedjor inom de organisationer vi studerat (Jacobsen, 2017). 

 

Tillförlitlighet 
Författarna är båda anställda i Försvarsmakten. En av oss har dessutom arbetat ingående i 

det studerade området. Detta bidrar till att vi redan i inledningen har en viss kunskap om de 

människor vi önskar deltar i studien och den organisation de verkar i. Att ha sådan kunskap 

underlättar och förenklar mycket, men ger också vissa nackdelar. En av nackdelarna är att 

man kan få svårt att hålla distansen till det man vill studera, man riskerar att bli part i målet 

och att driva studien i en för sig själv gynnsam riktning (Jacobsen, 2017, s. 41). Detta är 

svårt att påverka men vi tror att det faktum att vi gör studien i ett par, där den ena av oss inte 

har någon tidigare relation till studien, är till vår fördel.  

 

Sett till undersökningens tillförlitlighet så är det viktigt att erinra om att den i stor 

utsträckning baseras på respondenter som arbetar primärt med ansvar för 

ammunitionsanskaffningen på olika sätt. Detta ger utredningen ett djup och en detaljrikedom 

som är svår att nå med respondenter som inte är lika insatta i området. Samtidigt kan denna 

form av expertkunskaper ge en allt för snäv bild av helheten. Det finns även uppenbara 

risker att respondenterna inte speglar sina egna misstag eller tillkortakommanden. Detta kan 

ske om utredningen som helhet återger brister som respondenterna själva har bidragit till. 

Just detta har författarna belyst särskilt för respektive respondent vid inledningen av 

intervjuerna (Jacobsen, 2017). 

 

En aspekt på tillförlitligheten i en undersökning är just respondenternas trovärdighet 

(Jacobsen, 2017). Respondenterna har i samtliga fall gett en uttrycklig önskan om att ge 

författarna en rättvisande bild av hur försörjningstryggheten omhändertas. I vissa fall fick vi 

svar från våra respondenter som senare visade sig vara felaktiga antaganden eller svar 
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baserat på bristande kunskap. Vi är övertygade om att respondenterna levde i tron om att de 

hade rätt information, vilket gjorde att de gav oss svar som de trodde var korrekta. Ett 

exempel på detta kan utläsas i kapitel 3.3 på sidan 26. 

2.5 Introduktion till det empiriska resultatet 

I denna introduktion till empirin visar vi ett exempel på hur kodningsarbetet genomfördes i 

det tredje steget av vår textanalys, det vi kallar systematisering och kategorisering. 

 

Varje citat som hade bäring mot arbetets syfte skrevs in i en tabell för vidare textanalys. 

Därefter konceptualiserades dessa till en mera sammanfattande kontext och avslutningsvis 

skapades de nyckelbegrepp som sammanfattar och beskriver den underliggande empirin. 

Nyckelbegreppen står även i relation med varandra. Denna sammanlänkning blir i vissa fall 

särskilt tydlig då det är uppenbart att viss empiri kan placeras in under flera olika 

nyckelbegrepp, allt beroende på vilket perspektiv man väljer att belysa.  

 

I tabell 1 framgår ett utsnitt av empirin i form av citat och dess framväxt mot kategori och 

slutligen nyckelbegrepp. 

 

Tabell 1 Exempel ur kodningsarbetet 

Nyckelbegrepp Kategori 

 

Empiri 

Operativ 

förmåga 

Tillräcklig förmåga över 

tiden, fred, kris & krig, 

(lagernivåer) 

Att se till att det finns. Det får inte bli tomt. 

Om det blir krig så får vi inte stå i ett läge 

där soldatens personliga beväpning.. att 

ammunitionen till dessa vapen tar slut. 

Nationella 

strategier 

Lagar / LUFS mm Ja, vi har att förhålla oss till de lagar som 

gäller, LOU eller LUFS. Så länge man nu 

inte fattar ett annat beslut. 

Samarbete Partners / industrier Ja, det behöver ju inte vara att lagret finns 

här. Man kan ju skapa ett avtal med en 

leverantör som får hålla lagret, 

Operativ 

förmåga 

Kravställningar, 

Leveranssäkerhet 

Det tror jag är svårt. Vi kan se det på andra 

upphandlingar med andra länder … När NN 

har behov av ammunitionsleveranser så går 

dom före i kön och vi får vänta ett år på 

ammunitionen. Blir det då ett stort krig så är 

vi nog torsk. Då har vi det vi har. 

 

  



 

16 

 

2.6 Kodningsresultat 

Nedan redovisas de nyckelbegrepp som framkommit i den genomförda kodningen. I kapitel 

3 redovisar vi sen den datanära analysen utifrån dessa nyckelbegrepp. 

  

 
Bild 1 (Analyseras i kap 3.1) 

 

 
Bild 2 (Analyseras i kap 3.2) 

 

 
Bild 3 (Analyseras i kap 3.3) 

 

 
Bild 4 (Analyseras i kap 3.4) 
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Samarbete
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Civilt/militärt
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Handläggar-
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Personell 
(individ)
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kompetens

Förförståelse Tillverkning
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Operativ förmåga

Kravställning

FM / FMV Fred, kris & krig

Lagernivåer
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tiden

Utveckling av 
förmågor

Hur utvecklas 
verkan vs skydd 

i konkurrens 
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3 EMPIRIANALYS 
I detta kapitel redovisas vår empiri utifrån de nyckelbegrepp som tidigare kodning genererat. 

Därutöver redovisas även de sekundära data som bedömts innehålla viktiga och styrande 

ingångsvärden, både ur ett kunskaps- och ett förståelseperspektiv. Analysen inleds med 

nyckelbegreppet Nationella strategier (kap 3.1) och följs därefter av begreppen Samarbete 

(kap 3.2), därefter Kompetens (kap 3.3) och avslutningsvis begreppet Operativ förmåga (kap 

3.4). 

 

3.1 Nationella strategier 

3.1.1 Primär data 

Ett område som berörts i stor omfattning av samtliga respondenter kan härröras till vad man 

kan kalla övergripande och strategiska val. Vi kan här se de vägval och beslut som måste 

fattas på en hög organisatorisk nivå, dvs. på myndighets- eller regeringsnivå, i syfte att 

åstadkomma en god försörjningstrygghet. 

 
Bild 51 

 

De underkategorier som framträtt ur empirin kan i detta nyckelbegrepp i huvudsak 

grupperas in i två undergrupper, de ekonomiska samt de juridiska perspektiven. Här inryms 

den konkurrenslagstiftning vi har att förhålla oss till, den marknadsmässiga politiska 

inriktningen att privatisera statliga bolag, utmaningar med industrins ägarförhållanden, 

interna myndighetsbeslut, nationellt väsentligt säkerhetsintresse mm.  

 

Flera av respondenterna återger hur viktiga de övergripande inriktningarna är för 

försörjningstrygghetens utformning och att dessa måste harmonisera med varandra. Om inte 

strategierna för helheten finns på plats så spelar det ingen roll vilka beslut man tar på låg 

nivå. Du har helt enkelt inte rätt förutsättningar för att åstadkomma det du vill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Egen bild 

Nationella 
strategier

Ekonomi

Interna beslut 
FM

Samhälls-
nytta

Ägar-
förhållanden 

Lagar

LUFS & LOU
Nationellt 
säkerhets-

intresse

Förfogande-
lagen

”Egentligen har FMV i uppgift att göra det som Försvarsmakten och 

Regeringen bestämmer. Dvs får vi  en beställning att köpa något, och 

bestämmelserna är att gå ut i konkurrens – då gör vi ju det. Om Regeringen 

fattar beslut om att tex finkalibrig ammunition ska vara ett nationellt 

säkerhetsintresse, och att vi ska köpa i Sverige eller se till att det finns tillräcklig 

mängd i Sverige – då gör vi ju det.” (respondent FMV, 2019) 
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På följdfrågan om vilka övergripande regler som gäller svarar respondenten: 

 

 

 

 

 

Vilket även kan exemplifieras med svaret från en annan respondent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna återger tydligt avsaknaden av en genomtänkt och övergripande strategi för 

hur försörjningstrygghet ska åstadkommas. Detta återspeglas dels i att man inte tror på de 

utlovade leveranserna från andra länder när det blir kris eller krigstillstånd. (Här utgår 

respondenterna från vår förfogandelagen och föreställer sig att andra länder troligtvis har 

samma form av lagstiftning.) Dels genom att producenterna kan tänkas skicka 

ammunitionen till andra mer prioriterade länder.  

 

 

 

 

 

 

 

För huvuddelen av respondenterna är lösningen på många av försörjningsutmaningarna i kris 

och krig att Regeringen beslutar om att ta ammunitionen till ett särskilt beslut, dvs att 

inrymma ammunitionsförsörjningen i ett nationellt väsentligt säkerhetsintresse2. Några av 

respondenterna hävdar dock att detta inte behövs. Vi kommer att fånga upp just det senare i 

vår analys.  

 

I vår primära empiri kan vi se att mycket kretsar kring lagstiftningen (LUFS, 

förfogandelagen, nationellt säkerhetsintresse, EU-lagstiftningen mm). I några fall uttrycks 

det som att det är lagstiftningens fel att vi inte har en robust försörjningstrygghet. Vår 

tolkning är att detta grundar sig i att en stor del av respondenterna inte har så god kunskap 

om lagstiftningen. I vår kategorisering har vi ändå valt att placera lagstiftningen under 

nyckelbegreppet nationella strategier. Här har lagstiftningen en strategisk kontext. Hur en 

lagtext kan tolkas och efterlevas är i detta perspektiv av underordnad betydelse. Vi 

återkommer till lagtexterna och deras betydelse lite senare i arbetet, under nyckelbegreppet 

operativ förmåga, kapitel 3.4. 

 

Vår tolkning av respondenternas svar och argumentation är att det saknas övergripande 

strategier. Om en sådan strategi skulle innebära konkurrensupphandling eller inte, nationellt 

väsentligt säkerhetsintresse eller ej, det kan vi låta stå obesvarat.  

 

 

                                                 
2 Nationellt väsentligt säkerhetsintresse grundas på artikel 346 i EUF-fördraget. 

”Ja, vi har att förhålla oss till de lagar som gäller, LOU eller LUFS. Så länge 

man nu inte fattar ett annat beslut.” (respondent FMV, 2019) 

 

”Nej, Den politiska inriktningen eller snarare styrningen har varit tydlig. Vi ska 

gå ut i konkurrens. Det finns ju en materielförsörjningsstrategi som är 

gemensamt överenskommen mellan Försvarsmakten och FMV, och den är ju 

framtagen utifrån den verklighet som varit de senaste 15-20 åren och den har ju 

varit optimal och kostnadseffektiv. Vi köper tillgänglig överproduktion på 

världsmarknaden till lägsta möjliga pris.” (respondent FMV, 2019) 

”Jag tror inte att varken Försvarsmakten eller vi på FMV har analyserat vad, 

eller hur man vill säkra en försörjningstrygghet. Är det produktionen, 

transporterna, kompetensen eller tiderna? Vad är det man vill säkra?" 

(respondent, FMV 2019) 
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3.1.2 Sekundär data 

Vår sekundära data påvisar även den ett behov av övergripande strategier. I 

Försvarsberedningens rapport ”Motståndskraft” från 2017 påtalas behovet av en tydlig 

strategisk inriktning och ambitionsnivå för att effektivt kunna skapa en samlad 

beredskapsplanering. (Försvarsberedningen, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående citat pekar försvarsberedningen på avsaknad av tydlig strategisk inriktning 

och ambitionsnivå. Detta bekräftar den bild respondenterna återger i sina berättelser. 

 

Lagstiftning 

I förståelsesyfte har vi även inhämtat empiri i förekommande lagar, primärt LUFS, men 

även i dess grunddirektiv - EUF-fördraget och utöver detta även i förfogandelagen. Vårt 

arbete syftar inte till att klarlägga alla paragrafer eller hur lagen ska tolkas, för det medger 

inte tiden vi har till förfogande. Det finns dock ett antal grundläggande ingångsvärden i 

lagarna som vi vill lyfta upp. Detta för att det ger en bättre helhetsförståelse till vårt arbete.  

 

Bakgrund till lagstiftningen 

Den 13 juni 2009 antog Europaparlamentet direktiv 2009/81/EG vilket reglerar förfarandena 

vid upphandlingar inom försvars- och säkerhetsområdet. Direktivet grundas på EUF-

fördraget och syftar bland annat till att främja och utveckla medlemsstaternas 

försvarsindustriella och teknologiska bas och innehåller i sin helhet en stor mängd 

regleringar vilka utgör grunden för den nationella lagstiftningen (Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009, 2009). 

 

Försvarsutskottet poängterade i sitt förarbete till lagen om upphandling inom försvars- och 

säkerhetsområdet, att det nationella försvaret ytterst är en nationell angelägenhet. I syfte att 

skapa en Europeisk konkurrenskraftig försvarsindustri är det således viktigt att vidta 

åtgärder där reglerade marknadsvillkor kan skapa en öppnare och sundare konkurrens inom 

det Europeiska samarbetet. (Försvarsutskottet, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För vårt arbete är denna bakgrund viktig, för den speglar ett förhållningssätt som reglerats i 

lag. En konkurrenslagstiftning inom det Europeiska samarbetet skulle gynna 

försvarsindustrierna och deras utveckling. Försvarsmakten har sina behov av försörjning och 

lagen är det verktyg Försvarsmakten och FMV har att förhålla sig till vid upphandlingarna.  

Att skydda sitt land ligger i respektive nations intresse, vilket i sin tur föranleder artikel 346 

i EUF-fördraget. Det är denna klausul som hänvisar till respektive nations väsentliga 

säkerhetsintressen. Klausulen gör det möjligt att undanta viss tillverkning eller handel från 

”Det saknas dock tydliga strategiska inriktningar och ambitionsnivåer för att 

beredskapsplaneringen effektivt ska kunna inriktas mot att skapa en 

sammanhållen totalförsvarsplanering. Det rör bl.a. planering för att klara en 

mer omfattande störning eller avbrott i viktiga försörjningsflöden, 

lagerhållning av strategiska varor....” (Försvarsberedningen, 2017) 

”En fungerande gemensam inre marknad – även för försvars- och 

säkerhetsrelaterad materiel – är alltså i linje med Sveriges övergripande 

säkerhets- och försvarspolitiska inriktning.” (Försvarsutskottet, 2010) 

 

”För att en konkurrenskraftig försvarsindustri ska behållas och utvecklas är 

det av central betydelse att åtgärder vidtas för att skapa likartade 

marknadsvillkor och en sund konkurrens.” (Försvarsutskottet, 2010) 
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konkurrenslagstiftningen baserat på att landet anser att just den varan eller tjänsten är ett 

nationellt säkerhetsintresse. 

 

Artikel 346 

”1. Bestämmelserna i fördragen ska inte hindra tillämpningen av följande regler: 
a) Ingen medlemsstat ska vara förpliktad att lämna sådan information vars avslöjande den 

anser strida mot sina väsentliga säkerhetsintressen. 

b) Varje medlemsstat får vidta åtgärder, som den anser nödvändiga för att skydda sina 

väsentliga säkerhetsintressen i fråga om tillverkning av eller handel med vapen, ammunition 

och krigsmateriel; sådana åtgärder får inte försämra konkurrensvillkoren på den inre 

marknaden vad gäller varor som inte är avsedda speciellt för militärändamål. …” 

(Europaparlamentet, 2012) 

 

Denna undantagsartikel lyfts även fram i utskottets ställningstagande. Där påpekas att EU-

domstolen slagit fast att artikel 346 i EUF-fördraget ska tolkas restriktivt. Dessutom påpekas 

att ett medlemsland som vill åberopa undantagsartikeln självt ska bevisa att undantaget är 

nödvändigt utifrån krav för att skydda sina nationella säkerhetsintressen (Försvarsutskottet, 

2010). 

 

LUFS 

LUFS följer i stort samma struktur som lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 

Det som skiljer dessa två åt är framförallt att LUFS reglerar upphandling inom försvars- och 

säkerhetsområdet. Med detta avses kortfattat (i) militär utrustning, (ii) utrustning av känslig 

karaktär samt (iii) byggentreprenader med innehåll av de två tidigare punkterna eller 

byggentreprenader särskilt avsedda för militära syften (Riksdagen, Lag (2011:1029) om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 2011). 

 

Det finns även ett antal paragrafer som reglerar särskilda undantag. De vi uppfattar som 

mest betydelsefulla i vårt arbete är kopplade till väsentliga nationella säkerhetsintressen och 

till kravställning avseende försörjningstrygghet. Dessa paragrafer återfinns inte i LOU. 

 

En av paragraferna vi vill belysa i LUFS är den som berör kravställningar avseende 

försörjningstrygghet. Under denna paragraf redovisas ett antal krav som den upphandlande 

myndigheten kan ställa på en leverantör. Vi återger här en liten del av dessa krav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår tolkning är att lagen medger att myndigheterna kan ställa krav på försörjningstrygghet 

vid upphandling.  

 

 

 

 

 

 

”7 kap. Tekniska specifikationer, informationssäkerhet och försörjnings-

trygghet m.m. 

16 § En upphandlande myndighet eller enhet ska i annonsen om upphandling, 

förfrågningsunderlaget, det beskrivande dokumentet eller de kompletterande 

handlingarna ange sina krav i fråga om försörjningstrygghet. …” 

(Riksdagen, Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet, 2011) 

https://lagen.nu/2011:1029#K7P16S1
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Nationella väsentliga säkerhetsintressen (härefter förkortat NSI) 

Nedan redovisas ett utdrag ur LUFS där undantaget avseende NSI återfinns. Det finns även 

några ytterligare paragrafer och underpunkter som stipulerar under vilka förutsättningar en 

upphandling kan åberopa NSI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMV har i samband med lagens införande angett ett antal riktlinjer för hur bedömningarna 

ska göras utifrån begreppet nationella säkerhetsintressen (Försvarets Materielverk, 2012). 

Här redovisas endast ett utdrag ur detta beslutsdokument, men det påvisar problematiken 

med just tolkningar av lagtexten i LUFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en FOI-rapport från 2016, (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) genomförd på uppdrag av 

Försvarsdepartementet, påtalas behovet av resiliens i en försörjningskedja. För att säkerställa 

att en försörjningskedja inte brister krävs en hög grad av riskmedvetenhet, förtänksamhet 

och proaktivt agerande.  

 

En proaktiv lösning kan t.ex. vara överskottskapacitet (stora lager), vilket ofta även 

kännetecknas av höga kostnader. Den andra ytterligheten kan vara att reagera på en brist när 

den uppstår. Denna form av reagerande leder ofta till leveransförseningar och ibland även 

helt uteblivna leveranser. (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) 

 

Enligt Schröder, Lundmark och Lusua hanteras oförutsedda händelser och risker via så 

kallad resiliens. För att uppnå försörjningstrygghet krävs en tillräcklig nivå av resiliens i 

avsedd försörjningskedja. Deras definition av resiliens är: 

  

 

  

 

 

 

 

En försörjningskedja som ska säkra tillgången av finkalibrig ammunition till 

Försvarsmaktens förband, i alla konfliktnivåer, kräver således en hög resiliens. Detta för att 

”…förmåga att hastigt anpassa sig efter förändrade omständigheter samt 

hantera de oförutsedda och förutsedda risker som kan uppkomma vid 

grundberedskap respektive höjd beredskap såväl som i omställningen mellan 

faserna.” (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) 

 

1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser 

Undantag för upphandling som avser krigsmateriel m.m. 

”….9 § I fråga om upphandling som avser sådan tillverkning av eller handel 

med vapen, ammunition och krigsmateriel som omfattas av artikel 346.1 b i 

EUF-fördraget och där 7 eller 8 § eller 10 § första stycket 2-4 eller 10 inte är 

tillämpliga får regeringen i enskilda fall besluta om de undantag från 

bestämmelserna i denna lag som är nödvändiga med hänsyn till rikets 

väsentliga säkerhetsintressen. ….” (Riksdagen, Lag (2011:1029) om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 2011) 

 

”Utrymmet för undantag är dock inte preciserat vilket ger utrymme för 

tolkning och ifrågasättande. Mot denna bakgrund syftar denna inriktning till 

att närmare precisera det utrymme för undantag som kan göras vid 

upphandlingar. Detta innebär inte att undantag från samtliga EU-regler skall 

göras i varje fall som täcks av nedanstående tolkning. Undantag skall alltid 

tillämpas restriktivt och bygga på en bedömning av det nationella 

säkerhetsintresset i varje enskilt fall.” (Försvarets Materielverk, 2012) 
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kunna omhänderta alla risker och störningar som kan uppstå över tid. Eftersom varje 

försörjningskedja är unik, behöver en analys genomföras utifrån egenarter och risker som 

finns i den aktuella kedjan. (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) 

 

Egenskaperna i en resilient försörjningskedja kan delas in i två undergrupper. Fysiska samt 

relationsrelaterade egenskaper. (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) 

 

Fysiska egenskaper  

1) Försörjningskedjans design ska möta den efterfrågan som finns i organisationen 

2) Strategiska beslut avseende leverantörer, produktion, anläggningar, transporter, etc 

3) Försörjningskedjan är bred och kort. Låg komplexitet. 

4) Parallella försörjningslinjer och flera leverantörer  

5) Lagerhållningen anpassad efter rådande osäkerheter och risker. 

6) Säkerhetslager för oförutsedda händelser.   

7) Inbyggd reservkapacitet i antingen strukturell form, avtal eller planer 

8) Agilitet som tillåter snabb omställning, enkla och standardiserade produkter, 

modularitet och personal som är förberedd på förändring/byte av tjänst 

9) Olika metoder för att öka flexibiliteten i försörjningskedjan.  

10) Transparens i form av tex IT-stöd. 

 

Relationsrelaterade egenskaper 

1) Samverkan mellan aktörer för problemlösning. 

2) Förtroende och informationsdelning mellan aktörerna. 

3) Planläggning i samverkan. 

 

Genom riskmedvetenhet och aktivt arbete med att systematisera, analysera och identifiera de 

risker som finns i en försörjningskedja så kan man påverka dess strategiska design. Om 

problem uppstår krävs samverkan och transparens mellan aktörerna för att på ett bra sätt 

kunna hantera problemen så snabbt som möjligt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Sammantaget kan vi i både primär- och sekundär data, se att det finns tydliga behov av att 

tänka strategiskt och långsiktigt när man formar en försörjningskedja. Avsaknaden av en 

genomtänkt och övergripande strategi borgar inte för en motståndskraftig (resilient) 

försörjningstrygghet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Att bygga en resilient försörjningskedja innebär att organisationen skapar de 

förutsättningar som krävs för önskad grad av försörjningstrygghet utifrån den 

riskmiljö de befinner sig i och kostnaden för att skapa försörjningstryggheten.” 

(Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) 
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3.2 Samarbete 

3.2.1 Primärdata 

Vårt andra nyckelbegrepp är samarbete. Begreppet, eller företeelsen att samarbeta, har lyfts 

upp med många olika aspekter av samtliga respondenter. Detta speglas också i de två 

underkategorierna partners och kommunikation. Vi har valt denna kategoriindelning 

eftersom respondenterna tydligt skiljer på samarbetet mellan organisationer och de mera 

närstående individerna såsom angränsande kollegor. Men även här finns det naturligtvis 

nivåskillnader och olika grad av samarbete, vilket representeras av den nedersta nivån i vår 

trädstruktur.   

 

 
Bild 6 3 

 

Då det gäller partnersamarbete så finner vi ett flertal olika förslag på lösningar i vår 

primärempiri. Några respondenter anger industrisamarbete som en möjlighet och 

vidareutvecklar sig ofta till att även beröra nationella samarbeten i samma kontext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Här åsyftar respondenterna ett fördjupat samarbete mellan de Nordiska länderna, i syfte att 

öka försörjningstryggheten i händelse av kris eller krig. Citatet påvisar även en tveksamhet 

rörande de kostnader som detta medför. Respondenter har också lyft upp farhågor avseende 

en sådan lösning exempelvis problematiken med olika kalibrar. Om vi inom Norden ska dela 

på ammunitionslagren så skulle det vara enklare om vi hade samma kalibrar och vapen. En 

gemensam lagerlösning är också motsägelsefull ur andra perspektiv, t.ex. rent funktionellt. 

För att en ammunition ska fungera optimalt krävs att patronen är anpassad till vapnet och 

dess egenskaper i form av piplängd mm, annars kan det bli oönskade mynningsflammor 

eller andra följdegenskaper.  

 

Inom samarbetsområdet föreslås även en tydligare utveckling mot industriella samarbeten. 

 

 

 

 

                                                 
3 Egen bild 

Samarbete

Partners

Industrier Organisationer
Nationer 

(bilateralt)

Kommunikation

Civilt/militärt
Mellan 

myndigheter
Handläggar-

nivå

”Jag tror att det finns möjligheter att utveckla samarbeten inom Norden. Att 

man skapar gemensamma lager.” (respondent FMV, 2019) 

 

”Ja, vi kan ha en Nordisk försörjningstrygghet, men då måste vi även dela på 

kostnaderna för den infrastruktur som detta kräver. (respondent FMV, 2019) 

 

”Vi måste närma oss ett industrisamarbete som är mycket tydligare, och där 

industrin litar på partnern och vice versa.” (respondent FM, 2019) 
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Här kan vi se ett tydligt exempel på hur nyckelbegreppen har kopplingar till varandra. Det 

kan naturligtvis genomföras industrisamarbeten inom ramen för en utpekad upphandling 

men om den övergripande strategin (som vi redovisade under kapitel 3.1) är uttryckt och 

formulerad i en tydlig riktning så kommer det vara enklare att skapa de samarbeten, 

nationella eller internationella, som bidrar till att öka försörjningskedjans motståndskraft. 

 

 

När det gäller underkategorin kommunikation så förflyttas fokus istället till individerna och 

samarbetet på lägre nivå. Det visar sig att våra respondenter efterlyser en högre grad av 

samverkan och tydligare samarbete mellan främst Försvarsmakten och FMV men även 

internt inom myndigheterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna påvisar här ett direkt resultat av en organisatorisk indelning, som vi 

uppfattar är skapad utifrån ett gott syfte. Rätt kompetens på rätt plats. Men problemen 

uppstår då organisationsenheterna inte kommunicerar i den utsträckning som behövs. Vi kan 

se en tydlig önskan och ett tydligt behov av att förstå vad den andre gör och vad det innebär 

för mig och min organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I stort sett samtliga respondenter återger denna form av ”ickekommunikation” mellan 

avdelningarna och underenheterna. Det finns naturligtvis undantag som bekräftar regeln och 

där respondenterna ger positiva exempel, men den sammantagna bilden är oroväckande 

tydlig – organisationerna förstår inte varandras problem och utmaningar. 

 

 

 

 

 

”Man kan även tänka sig att implementera detta i samarbete med andra länder 

också. I närområdet. Ensam är stark är kanske inte alltid rätt.”  

(respondent FM, 2019) 

 

”När uppdraget väl gått över till FMV så har vi väldigt lite diskussion med 

Försvarsmakten i det läget, utan då har vi så att säga fått det här.”  

(respondent FMV, 2019) 

 

”Jag kan faktiskt inte svara på vad eller varför det är så.. Det känns som att 

ibland så tror jag det sitter människor som är lite för försiktiga alltså. Man är 

rädd för att inte följa lagen.” (respondent FMV, 2019) 

 

”….för det är ganska ofta som man inte tolkar kraven rätt eller inte förstår 

dem, antingen för att man inte förstår vad som är skrivet eller att man själv 

saknar kompetensen att sätta sig in i behovet.” (respondent FM, 2019) 

” …i alla fall så skyllde handläggarna hela tiden på juristerna, vi har fått 

tillbaka pappret, det här går inte, ni har skrivit för hårt ni måste lätta på 

kraven.” (respondent FM, 2019) 

 

”Jag har aldrig träffat juristerna så svaret är nej, det där har handläggarna på 

FMV skött om.” (respondent FM, 2019) 
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Som författare kan vi känna en tydlig frustration hos respondenterna. En frustration över att 

angränsande handläggare eller myndighet inte förstår eller gör som man själv önskat. Det är 

här kommunikationen och det direkta samarbetet blir så viktigt. En av respondenterna lyfter 

detta faktum enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

En respondent inom FMV utrycker detta enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

Denna kommunikation och samarbete blir i vår kontext extra viktig eftersom det är så 

mycket som den påverkar. Frustrationen över att någon inte förstår vad man menar kan ur 

vårt perspektiv endast överbryggas genom kommunikation, förståelse och insikt. Detta 

underlättas genom dialog och samarbete. 

 

3.2.2 Sekundär data 

I syfte att höja den svenska totalförsvarförmågan betonar försvarsberedningen behovet av att 

i större utsträckning än tidigare skapa industriella samarbetsavtal som gynnar behoven vid 

höjd beredskap. 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbets- och kommunikationsaspekterna återfinns även i (Schröder, Lundmark, & Lusua, 

2016) och då främst inom undergruppen Relationsrelaterade egenskaper (även redovisade 

på sidan 22). 

 

1) Samverkan mellan aktörer för problemlösning. 

2) Förtroende och informationsdelning mellan aktörerna. 

3) Planläggning i samverkan. 

 

För att nå en hög grad av resiliens i sin försörjningskedja krävs en hög grad av samverkan 

och samarbete mellan aktörerna. Det kan handla om samverkan mellan handläggare i syfte 

att förstå en kravställning, men även samverkan mellan myndigheter eller industrier. Allt i 

syfte att skapa förståelse och förtroende för hur något måste genomföras eller planeras 

(Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016). 

”Försvarsmakten måste biträda duktiga upphandlare, så att det inte bara blir 

en affärsuppgörelse där billigaste pris vinner. Det är andra krav som är 

viktigare.” (respondent FM, 2019) 

”För att kunna leverera varor eller tjänster i tillräckligt stor omfattning kan 

avsteg behöva göras från lagstiftningen avseende miljö- och arbetsrättsliga 

krav samt från lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

(Försvarsberedningen, 2017) 

”….jag träffar nästan aldrig Försvarsmakten överhuvudtaget… det sker endast 

inom projekten. Jag kommer ju in när nånting ska köpas.” 

(respondent FMV, 2019) 

”Det är ju bra att få förståelse. Om man förstår någons verklighet, så är man 

kanske mer intresserad av att lösa deras uppgifter, än att hitta regler som går 

emot det. Det kan vara lättare att vara en ”nej-sägare” när man inte förstår 

någons miljö eller krav.” (Respondent FMV, 2019) 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår primära empiri är samstämmig med den 

sekundära avseende nyckelbegreppet samarbete. Nyckelbegreppet är nära sammankopplat 

mot tidigare redovisat begrepp, nationella strategier, (kapitel 3.1). Som företeelse kan 

begreppet samarbete appliceras på i stort sett alla förekommande nivåer och organisationer. 

Med övergripande strategier och uttalade ambitioner kommer också det så kritiskt viktiga 

samarbetet att äga rum i den omfattning som en robust försörjningstrygghet kräver.   

 

3.3 Kompetens 

3.3.1 Primär data 

Nyckelbegreppet kompetens har konceptualicerats fram utifrån de underliggande 

kategorierna organisationell- och personlig kompetens, samt utbildning. Det handlar i detta 

perspektiv om den inneboende kompetensen i dessa kategorier.  

 

Inom den organisationella delen kan vi se de ramverk som styr en organisation. Det kan 

handla om den egentliga personalmängden som kan avsättas på en arbetsuppgift. Det kan 

även vara underliggande eller bidragande rädslor till följd av ett arbetssätt, tex krav att 

leverera inom utsatt tid, krav att inte bidra till att myndigheten sätts i dålig dager, etc. Här 

återfinns även den individuella kompetensen och den förförståelse som personalen har. Vi 

har även valt att ta med tillverkningskompetensen (tillverkning av ammunition) som en egen 

kod, just på grund av dess särställning och de följdverkningar som kan komma från dess 

förlust. 

 
Bild 7 4 

 

Som vi belyst tidigare så ansvarar FMV för den faktiska upphandlingen utifrån de 

förmågekrav som Försvarsmakten formulerat. Dessa krav kommer vi att återkomma till 

under nästa nyckelbegrepp. I kompetensperspektivet framträder även andra aspekter. Det är 

naturligtvis bra att personer med särskild kompetens löser arbetsuppgifter inom sitt 

expertområde men det har också negativa sidor.  

 

Detta blir särskilt tydligt när vi ställer frågor om hur väl insatt respondenten är i tex 

lagstiftningen: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Egen bild 

Kompetens
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Överspridning 
och kompetens-

höjning

”Jag tror att det är bättre ni tar det med juristerna.”  (Respondent FMV, 2019) 

”….det är just den här lagstiftningen så som FMV har tolkat det eller som 

juristerna har tolkat det….” (Respondent FM, 2019) 
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Här kan vi tydligt se en organisatorisk rädsla och inbyggd struktur som är svår att öppna 

upp. Det är en del i en organisation som är satt att lösa en uppgift och då förväntas dom även 

göra detta fullt ut. Att det sen är underorganisationer inom två skilda myndigheter gör inte 

saken enklare.  

Av utrymmesskäl kan vi här inte återge den fulla omfattningen av respondenternas svar, 

men signalerna är tydliga. Vi ser att det uppstår hinder i kommunikationen om de krav som 

ställts och på vilket sätt kraven ska mötas i en upphandling. Vi bedömer att detta kommer 

från både förförståelse, organisatorisk tillhörighet och individuell kompetens. Detta sätter vi 

också i nära relation med vårt tidigare nyckelbegrepp samarbete, (kapitel 3.2).  

 

Dels begränsas dialogen genom den organisatoriska tillhörigheten och dess fastställda 

arbetssätt, men även genom att individerna har för stor arbetsbelastning och förutfattade 

meningar. 

Här ett annat exempel där respondenten har en bild av hur upphandlingen måste 

genomföras, men som i själva verket är byggd på ett felaktigt antagande: 

 

 

 

 

 

 

 

Och här ytterligare ett exempel: 

 

 

 

 

 

 

När personal inom organisationen tror sig veta hur saker ska eller kan genomföras, men 

samarbetet - och därigenom möjligheterna till förståelse uteblir - så stannar vår organisation 

i utvecklingen.  

 

På samma sätt som vissa respondenter inom Försvarsmakten inte är inlästa på tex 

lagstiftningen, så uppfattar vi att respondenterna påvisar att det även är omvänt. 

Respondenterna ger uttryck för att t.ex. juristerna inte förstår kravställningarna som 

Försvarsmakten vill få in: 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna påvisar tydligt att det finns en klar förbättringspotential inom detta område, 

vilket detta avslutande citat får ge uttryck för: 

 

 

 

 

 

”…jag har också genom många år förvärvat min kunskap genom att lyssna på 

olika människor från jurister till enskilda handläggare vid olika tillfällen de 

här åren så man har plockat en liten bit här och där men jag har inte gått 

någon särskild kurs, nej det har jag inte…” (Respondent FM, 2019) 

”…vi använder lagen om offentlig upphandling men i vissa delar, eller i större 

delar än vad vi gör idag, så skulle vi kunna använda LUFS, alltså för att 

säkerställa de här bitarna. Säkerställa både leverans, men kanske också 

säkerställa kvalitén på ett annat sätt.” (Respondent FM, 2019) 

”Vi kunde inte skriva att vi ville ha en röd träprojektil, då hade vi fått nedslag 

på att vi ändå inte följt LUFS. För då hade vi ju avgränsat oss för mycket …” 

(Respondent FMV, 2019) 

”Kunskap om Försvarsmaktens krav? Jag har absolut inga som helst 

kunskaper om dom kraven.” (Respondent FMV 2019) 
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Sammantaget uppfattar vi att empirin ger att en för hög grad av specialisering och indelning 

i fack eller organisation, i kombination med en låg grad av samarbete, dialog och 

kompetensöverspridning och därigenom förståelse för helheten, missgynnar det 

övergripande resultatet.  

Det är naturligtvis bra att inse sin begränsning inom något område, och då kunna förlita sig 

på experter, att ha rätt person på rätt plats. Men detta kräver samtidigt en ökad överspridning 

och dialog.  

 

När det gäller kompetensen inom tillverkningen så ger respondenterna tydliga svar avseende 

dess betydelse för försörjningstryggheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det respondenterna åsyftar i det ovanstående är hur känslig en liten och specialiserad 

industri är för konjunkturer och långsiktighet i beställningarna. Vi menar att man i ett 

försörjningstrygghetsperspektiv måste beakta och ta ansvar för att den specialiserade 

tillverkningen som man vill ha i ett kris- eller krigsläge, även är aktiv under fredstid. Det är 

inte trovärdigt att bygga en försörjningskedja på scenariot att man kan starta upp en 

specialtillverkning i ett krisartat läge.  

3.3.2 Sekundär data 

Staten har i händelse av höjd beredskap ett antal rättigheter vilka regleras genom 

lagstiftning, tex Förfogandelagen (1978:262) eller lagen (1976:259) om skyldighet för 

näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap, för att nämna några. Detta 

syftar till att tillgodose behoven inom totalförsvaret inom specifika områden, tex 

försörjningstryggheten (Försvarsberedningen, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

Sett i vårt perspektiv av försörjningstrygghet och framförallt mot nyckelbegreppet 

kompetens (men även överförbart till övriga nyckelbegrepp) blir det tydligt att näringslivet i 

Sverige har en viktig roll i totalförsvaret i händelse av kris och krig. Därigenom blir det 

också viktigt att i fredstid säkerställa och bibehålla den kompetens vi behöver i kris och krig. 

 

Vi kan även se kopplingarna till kompetens och kunskap i (Schröder, Lundmark, & Lusua, 

2016). Kompetensperspektivet lyfts här fram både inom de fysiska och de 

relationsrelaterade egenskaperna. Företagets specifika kompetens kan inrymmas under de 

strategiska besluten i form av anläggningarnas förmåga att leverera efterfrågade produkter i 

händelse av kris eller krig, men även under punkterna agilitet och flexibilitet. För att nå en 

”Försvarsberedningen utesluter dock inte att regelverket kan behöva ses över 

för att staten i större omfattning ska kunna ställa krav på privata aktörer att 

upprätthålla en viss funktionalitet i verksamheten även i krig eller vid 

krigsfara.” (Försvarsberedningen, 2017) 

 

”…men det skulle inte fungera, för att den här människan måste finnas på 

plats. Mycket av detta är specialistkompetens som man inte tar in hur som 

helst. Jag ser råvarorna som det minsta problemet.” (Respondent FMV, 2019) 

”Vi har sett sådana fall där företaget börjar gå ner, beställningarna 

försvinner. Då börjar folk se sig omkring efter andra jobb… och det är oerhört 

svårt att bygga det igen. Maskinerna går nog bra, men yrkeskunnande är 

svårt.” (Respondent FMV, 2019) 
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hög resiliens krävs att man tagit hänsyn till personalens förmågor och kompetens i syfte att 

kunna anpassa och justera utifrån de omställningsbehov som behövs där och då.  

 

Fysiska egenskaper (även redovisade på sidan 22). 

2) Strategiska beslut avseende leverantörer, produktion, anläggningar, transporter, etc 

8) Agilitet som tillåter snabb omställning, enkla och standardiserade produkter, 

modularitet och personal som är förberedd på förändring/byte av tjänst 

9) Olika metoder för att öka flexibiliteten i försörjningskedjan.  

 

 

I ett relationsrelaterat perspektiv kan vi se kunskap och kompetens som en delmängd i alla 

underpunkterna. För att nå en förmåga till problemlösning krävs inblick och kompetens 

inom området, informationsdelning syftar i grunden till att öka kunskaperna om andra 

aktörers förhållanden i form av styrkor och svagheter, och en gemensam planläggning bidrar 

även den till ökad kompetens.  

 

Relationsrelaterade egenskaper (även redovisade på sidan 22). 

1) Samverkan mellan aktörer för problemlösning. 

2) Förtroende och informationsdelning mellan aktörerna. 

3) Planläggning i samverkan. 

 

 

Sammanfattningsvis återger både primär och sekundär empiri den stora vikten av rätt 

kunskaper och att den organisation man tillhör samverkar med angränsande organisationer i 

syfte att skapa förståelse för de förutsättningar som gäller. Organisationerna behöver vara  

anpassade och dimensionerade för uppgifterna och eventuella motverkande arbetssätt eller 

strukturer behöver överbryggas genom samverkan och gemensamt arbete. 
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3.4 Operativ förmåga 

3.4.1 Primär data 

Det sista av våra nyckelbegrepp är operativ förmåga.  Här har vi grupperat in all empiri som 

har bäring mot de kravställningar som respondenterna relaterat till. Dessa kravställningar 

kan delas in i både nivå och organisation. Med nivå avses hur högt upp i organisationerna 

som kravet definieras eller uttrycks. Med organisation avser vi kravets hemvist, dvs i vilken 

organisation hör det hemma. Att kategorisera kraven i dessa två grupper blir däremot 

svåröverskådligt. Vi har istället sett en logik i att sammanföra dem i tre kategorier, där alla 

kategorier har bäring mot den övergripande kontextuella ramen, dvs operativ förmåga. Detta 

medför att de tre underkategorierna benämns kravställningar, lagernivåer samt utveckling 

av förmågor.  

 
Bild 8 5 

 

Kategorin kravställningar åskådliggör respondenternas olika syn på framförallt 

dimensionerna av de kravställningar som rör relationerna mellan Försvarsmakten och FMV, 

FMV’s kravställningar vid upphandlingar, krav som kan relateras mot LUFS och de krav 

som kan kopplas mot leveranssäkerhet i fred, kris och krig.  

 

Respondenterna återger en helt samstämmig respons när det gäller Försvarsmaktens 

kravformuleringar vid ammunitionsanskaffningar, och då specifikt kopplat mot just 

försörjningstrygghet. På frågan om man på FMV tagit del av någon kravställning lyder 

svaret: 

 

 

 

 

 

 

Det finns med andra ord inga krav från Försvarsmakten när det gäller försörjningstrygghet.  

Samma frågeställning till Försvarsmaktens respondenter ger liknande svar, som exempel: 

 

 

 

 

 

Anledningarna till avsaknaden av försörjningstrygghetsmässiga krav vid 

ammunitionsanskaffning kan ligga i många dimensioner. Vi har berört flera anledningar i 

                                                 
5 Egen bild 
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livslängd
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Utveckling av 
förmågor

Hur utvecklas 
verkan vs skydd 

i konkurrens 

”Idag är den (kravställningen) väldigt tydlig eftersom den saknas.”  

(Respondent FMV 2019) 

 

”Nej, det har jag inte.” (Respondent FMV 2019) 

 

”Där kan jag fundera faktiskt över hur vi kravställer och om vi kravställer. Om 

inte Försvarsmakten har tydliga krav klart för sig, hur ska vi då kunna ställa 

krav på någon annan?” (Respondent FM 2019) 
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vår redogörelse om de övriga nyckelbegreppen, t.ex. i behovet av tydligare övergripande 

strategier, (kapitel 3.1). Det kan även finnas rent ekonomiska anledningar eller 

samhällsutvecklingen som sådan. Detta uppfattar vi är tätt sammankopplat med de 

övergripande strategierna, eller omvänt - avsaknaden av dessa strategier. 

 

En av respondenterna i Försvarsmakten ser på anledningarna enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir i detta sammanhang tydligt att samhällsutvecklingen i sin helhet och 

kravställningarna för Försvarsmaktens operativa förmåga är tätt sammanlänkade. Detta har i 

sin tur påverkat sättet som Försvarsmakten kravställt sin försörjningstrygghet inom specifikt 

finkalibrig ammunition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är tydligt att det inte bara är de försörjningstrygghetsmässiga tankarna som gått 

förlorade i denna samhällsutveckling, det är stora delar av hur hela beredskapen 

omhändertas som avvecklats. I den kontexten blir det förståeligt att våra myndigheter inte 

heller anammat försörjningstryggheten för finkalibrig ammunition i tillräcklig omfattning. 

 

 

Avseende de leveransmässiga krav som FMV ansätter vid upphandlingarna så följer dessa 

uteslutande regelverket i LUFS eller LOU. När vi undersöker detta så påvisar 

respondenterna en del osäkerheter och en tydlig misstro mot att leverantörerna kommer att 

leva upp mot ingångna avtal. Denna misstro kunde man även utläsa i citat omnämnda under 

tidigare nyckelbegrepp, främst kopplat mot nationella strategier (kap 3.1)  

 

”….när vi hade en strategisk blackout så hände så pass mycket. Det var inte 

bara det att vi undanlät att vidmakthålla det som var bra i ”det gamla 

försvaret”, utan det var en hel samhällsförändring...”   

 

”Vi har blivit ett ”affärsdrivande” företag som alla andra. … det var inte 

företagsekonomiskt att ha stora lager… När man hade behov av något så 

skulle detta beställas ”on demand”. Och detta har då även Försvarsmakten 

anammat eftersom vi följer samhällsutvecklingen.” 

 

”...vi har en annan tid att verka i nu, och som vi måste påverka för att ta oss 

ur, för långsiktigt är det inte hållbart i ett förändrat omvärldsläge.”  

 

(Respondent FM, 2019) 

”Ja, vi har haft diskussioner om det (krav avseende försörjningstrygghet) och 

att vi borde ha någon slags försörjningstrygghet, men ….  

Jag tror att man har stirrat sig blind på ekonomin. Det blir inget krig. 10 års 

timeout, etc. Man har tappat bort allt det här.  

 

När jag gick i skolan så fanns det handfat i skolans klassrum, det var förberett 

för operationsbelysning i innertaken, för att kunna göra om skolorna till 

sjukhus eller vårdinrättningar i händelse av kris/krig. Hur mycket sånt 

genomförs idag? Skyddsrum är uthyrda till serverföretag för att ha servrar i, 

etc Man har tappat bort hela beredskapstanken. Då har man även tappat bort 

försörjningstryggheten.” (respondent FMV 2019) 
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Viteskrav är ett av de verktyg som en upphandlande myndighet kan ålägga en leverantör i 

händelse av att leveranserna försenas eller helt uteblir. Ett vite är ett ekonomiskt krav, 

normalt sett 7-10% av upphandlingens hela värde. Detta viteskrav anser många av 

respondenterna är ett allt för svagt påtryckningsmedel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående belyser på ett tydligt sätt den samlade empirin utifrån perspektivet 

sannolikheter till fortsatt leverans i händelse av kris eller krig. Detta för oss återigen in på 

den upphandlingslagstiftning som nu råder, men denna gång sett ur ett rent kravmässigt 

perspektiv.  

 

Uppfattningen om de förutsättningar som finns i LUFS för att kravställa mot en viss 

försörjningstrygghet går hos respondenterna isär något.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Här återger respondenterna uppfattningen att det går att ställa försörjningstrygghetsmässiga 

krav inom ramen för LUFS. Det var också därför som lagstiftningen tillkom. Vi har 

redovisat att LUFS är en utveckling av LOU, och att det finns möjlighet att ställa sådana 

krav. Andra respondenter återger också att det inom ramen för LUFS finns utrymme att 

åberopa nationella säkerhetsintressen för att åstadkomma den grad av försörjningstrygghet 

som man efterfrågar: 

 

 

 

 

 

 

 

”…nej det är svårt. Vi har ganska lite påtryckning skulle jag vilja säga. Vi har 

ju den här vitesklausulen som vi kan använda.” (Respondent FMV, 2019) 

 

”Lagen om offentlig upphandling kolliderar lite med försörjnings-

trygghetskravet. Som den upphandling vi gjorde (årtal), då köpte vi 

ammunition från (land). Då sa vi, Vad händer om det blir ett läge där er 

krigsmakt behöver ammunition? Då fick vi svaret: Ja, ni är ju inte prioriterade, 

såsom en utländsk köpare, så det blir stopp alltså.  

- Så vi kommer inte att få en enda patron. Så är det ju.”  

(respondent FMV, 2019) 

 

 

”Jag uppfattar att det är reglerat inom EU att det går att ställa security of 

supply-krav i en upphandling och inom ramen för lagstiftningen.”  

(Respondent FMV 2019) 

 

”Det tror jag är svårt. Vi kan se det på andra upphandlingar med andra länder 

– som även har samarbeten med (land). När (land) har behov av 

ammunitionsleveranser så går dom före i kön och vi får vänta ett år på 

ammunitionen. Blir det då ett stort krig så är vi nog torsk. Då har vi det vi 

har.” (respondent FMV, 2019) 

 

”Det finns ingen juridisk begränsning.” (Respondent FMV 2019) 

 

”Jag uppfattar att de undantagsparagrafer som finns i LUFS, alltså de som är 

kopplade mot väsentliga nationella säkerhetsintressen, möjliggör att en enskild 

upphandling kan åberopa dessa undantag om det finns tydliga nationella 

intressen inom det upphandlade området. Om försörjningskedjan kräver en 

riktad upphandling så är detta möjligt genom dessa undantag.” 

(Respondent FöD 2019) 
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Dessa skilda uppfattningar om hur lagtexten ska tolkas har vi även belyst under tidigare 

avsnitt, främst under nyckelbegreppet kompetens. (kap 3.3). Sett i kontexten kravställningar 

får de olika tolkningarna en högst påtaglig effekt på de sätt som upphandlingarna genomförs 

och i förlängningen påverkar det försörjningstryggheten och den operativa förmågan. 

Samtidigt är det viktigt att påminnas om att empirin också påvisar att de 

ammunitionsupphandlingar som genomförts av FMV de senaste åren inte heller innehållit 

några rena försörjningstrygghetskrav. Detta kan även belysas med ett avslutande citat från 

en respondent som arbetar inom FMV:s upphandlingsorganisation: 

 

 

 

 

 

 

Därför anser vi att man inte kan dra allt för långtgående slutsatser om hur lagtexten ska, kan 

eller bör tolkas utifrån den empiri vi fått fram i detta skede. Vi kan dock konstatera att 

uppfattningarna går isär och att vi därför har anledning att återkomma till detta i vår analys 

och slutsatser.   

 

I kategorin lagernivåer har vi grupperat in empirin som kan härledas till den del av 

försörjningstryggheten som berör ammunitionens tillverkningsprocess, underkomponenter, 

lagerkapacitet och dess livslängd – vilket i sin tur har påverkan på de lagernivåer man kan 

eller bör ha i ett försörjningstrygghetsperspektiv. 

 

För att få en första utgångspunkt i hur respondenterna ser på lagring och hur dessa bör 

dimensioneras valde vi att ställa öppna frågor om hur respondenterna ställer sig till 

förhandslagring och följde därefter upp med frågor om varför och på vilket sätt de bör 

utformas. Det visar sig att respondenterna för fram omfattande argument och synpunkter för 

hur försörjningen av finkalibrig ammunition bör tryggas i ett större perspektiv.  

Vi kommer av sekretesskäl inte att diskutera allt som respondenterna tagit upp, såsom t.ex. 

storlek eller placering, eftersom det snabbt blir sekretessbelagd information. Vi väljer istället 

att förhålla oss till företeelsen lagring och hur lagren bör utformas rent generellt. 

 

Vi uppfattar att respondenterna sammankopplar lagernivåerna (avseende finkalibrig 

ammunition) med en direkt länk mot Försvarsmaktens förmåga att lösa sina uppgifter i 

händelse av höjd beredskap. Lagren av ammunition är därigenom själva grunden till 

försörjningstryggheten och den operativa förmågan.  

 

Här ett exempel på detta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Man kan ju köpa sig försörjningstrygghet antingen via lager, vilket är den 

högsta graden av försörjningstrygghet. Då har du ju ditt lager och så länge 

ingen spränger bort det så ligger det ju där.”  

”Om du tar försörjningstrygghet via ett avtal med kortare leveranstid så har 

du ju en osäkerhet om fabriken har ström, har de som jobbar där tillgång till 

rent vatten och kan komma till jobbet. Finns det ström till fabriken..” 

”.. då har du ju en lägre nivå på försörjningstrygghet men det funkar ju inte i 

hela scenariot, men det kan ju ge avsevärda kostnadsreduceringar.” 

 (Respondent FMV, 2019) 

 

”Nej jag har aldrig sett några krav från Försvarsmakten, men det kan också 

bero på att jag inte är med i de ”tidiga skedena”, dvs då man bestämmer vad 

som ska handlas. Jag kommer in när det kommersiella ska hanteras.” 

(Respondent FMV, 2019) 
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Här kan vi förstå att respondenten ser på lagernivån som en direkt relation till 

trygghetsnivån i en försörjningskedja. Respondenten tar diskussionen lite djupare när hen 

kommer in på lagernivåerna i jämförelse mot att bedriva försörjningen i konkurrens, dvs 

som det genomförs idag. 

 

Nästa två citat påvisar också lagernivåerna och dess relation till tryggheten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På samma sätt som i tidigare nyckelbegrepp kan vi här se sambanden mellan operativ 

förmåga och t.ex. de gällande lagverken inom begreppet nationella strategier (kap 3.1). 

Respondenterna påtalar tydligt en farhåga mot att internationella leverantörer - som 

upphandlats i konkurrens – de facto kommer att leverera ammunitionen i händelse av kris 

och krig. Härigenom uppfattar respondenterna lagernivåerna som det kritiska för att 

Försvarsmakten över huvud taget ska kunna leverera en operativ effekt när läget är förvärrat.  

 

När vi undersöker hur respondenterna ser på hur lagringen ska genomföras så får vi en 

relativt bred, men ändå samstämmig bild. Vi kan utläsa ett flertal lösningar, t.ex. 

gemensamma lager med industrin, (även belyst under kap 3.2) tillsammans med andra 

nationer eller lagring av semiprodukter.  

Med semiprodukter avses att lagra de råvaror eller den materiel som åtgår för att tillverka en 

viss mängd ammunition. Man lagrar i detta fall inte färdigproducerad ammunition. Detta 

kräver då även en tillverkningskapacitet som måste förenas med det som är lagrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna form av att tillsammans med industrin dela på kostnaden för lagret berörs av många 

av respondenterna. Detta uppfattar vi har en tydlig ekonomisk koppling, men det 

framkommer även ett försörjningsmässigt perspektiv, och det är var dessa lager bör vara 

placerade.  

”I fredsverksamheten kan man kanske beställa ”on demand” och köper då till 

lägsta pris. Det är ju naturligtvis gångbart. Men detta fyller inte perspektiven 

kris och krig för det finns ju inget lager, för du har valt modellen att köpa ”on 

demand”. I kriget kommer behovet vara större. När du väl inser att du är i 

kriget – du kanske redan har mobiliserat, eller är på väg att mobilisera – då 

finns det ju inget att köpa. (Respondent FM, 2019) 

 

”…vi måste ha en bra buffert hur det än är så att vi klarar kriget med 

sammansatt ammunition. (Respondent FMV, 2019) 

”….så skulle man ju kunna göra som den Finska lösningen. Deras lösning är 

att alla som vill sälja t.ex. läkemedel i Finland åläggs en skyldighet att 

upprätthålla ett lager i Finland, för ett nationellt behov för den finska 

befolkningen. Det innebär att det inte blir någon kostnad för Finska staten…” 

(Respondent FM, 2019) 

 
”Man kan ju skapa ett avtal med en leverantör som får hålla lagret,…” 

(Respondent FMV, 2019) 

”… Vi måste ju inte nödvändigtvis äga hela lagret själva. Det kan finnas 

situationer där en leverantör kan äga del av det lager som finns.”  

(Respondent FMV, 2019) 
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Det skapar alltså inte hög resiliens genom att ”bara” samarbeta med industrin. 

Kravställningarna måste enligt respondenterna ta höjd för en nationell placering för att ge 

tillräcklig säkerhet sett mot Försvarsmaktens operativa förmåga. Det primära är att det finns 

ett lager, men lagret i sig utgör ingen säkerhet om det inte är placerat så Försvarsmakten kan 

nyttja det och därigenom säkerställa en operativ förmåga. 

 

Denna operativa förmåga ska inte heller ses ur endast ett perspektiv. Nedanstående exempel 

påvisar djupet i den förmåga som måste säkerställas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vi avser med djupet i den operativa förmågan kan även formuleras som den tid och inom 

vilka ytor och områden som en förmåga ska kunna lösas ut. En lång förberedelsetid där 

Försvarsmakten höjer sin förmåga och övar i omfattande grad, skulle kunna kräva mer i 

ammunitionsåtgång än ett faktiskt stridsscenario, men även övning och förmågeuppbyggnad 

är en del av Försvarsmaktens operativa förmåga. Och sett i ett försörjningstrygghets-

perspektiv behöver behovet både beaktas och kravställas mot denna helhet.  

 

Vår respondent på Försvarsberedningen lyfter också detta faktum, men vi väljer att 

återkomma till detta under vår redovisning av sekundär data i nedanstående avsnitt, eftersom 

det finns tydligare citat att hämta ur den empirin i detta perspektiv. 

 

Respondenterna har även haft synpunkter på tillverkningskapaciteten och dess roll i ett 

övergripande försörjningstrygghetsperspektiv. På samma sätt som i ovanstående 

diskussioner så kopplar respondenterna kravet på tillverkningskapacitet till en nationell 

kontext.  

 

I en försämrad tid, där Sverige eller delar av vårt närområde tvingas höja sin beredskap så 

torde även möjligheterna att få leveranser från internationella leverantörer minska. För att i 

detta scenario kunna säkerställa en tillförsel av ammunition så ser respondenterna att en 

nationell tillverkning utgör det säkraste alternativet. 

 

 

 

 

 

 

 

”…för att nå en adekvat försörjningstrygghet så måste lagret finnas i Sverige. 

Det blir ju svårt att skapa ett avtal med en tex Tysk eller Amerikansk leverantör 

och att dom ska ha lagret hos sig. Då är det ju lika illa som att inte ha köpt 

det.” (Respondent FMV, 2019) 

”…Försvarsmaktens behov av ammunition i händelse av kris och krig rätt kan 

enkelt tillgodoses genom lagerhållning. Är det väl krig då måste du ha den 

ammunition som du behöver i förråd.  

Problemet blir i gråzons-skeden där man kan ha långa perioder där man vill 

öka krigsdugligheten på alla förbanden, skapar nya förband etc, och därmed 

övar mycket där det då även går åt mycket ammunition. Det är den 

förbrukningen som riskerar tömma våra lager.” (Respondent FMV, 2019) 

”Det finns ur nationell synvinkel ett behov av att den här fabriken (i Sverige) 

får beställningar.” (Respondent FM, 2019) 

”…skulle man kunna balansera förbrukningen med en nationell produktion.” 

(Respondent FM, 2019) 
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Våra respondenter ger tydliga signaler om att det inte går att förlita sig på endast ett 

alternativ, t.ex. en internationell leverantör eller endast stora lager. Det behövs en mix och 

en kombination av lösningar för att åstadkomma den efterfrågade tryggheten i alla 

situationer. 

 

 

 

 

 

 

En nationell tillverkning i kombination med andra lösningar skulle även ge andra fördelar. 

Den specifika ammunitionsutvecklingen skulle då också kunna samordnas på ett bättre sätt. 

Utvecklingen inom denna typ av ammunition har under de senaste årtiondena inte varit i 

focus. I takt med att soldatens personliga skydd utvecklats och förbättrats, så ökar också 

behovet av att förbättra ammunitionen. Detta fenomen återfinns inom de flesta typer av 

vapen och de skydd vapnet avser slå igenom. Samtidigt är det också förknippat med en 

varierande grad av sekretess. En Försvarsmakt vill ju ogärna tala om hur tjockt skydd man 

kan penetrera med sina vapen. Detta skulle då enkelt kunna utnyttjas av en motståndare.  

 

 

 

 

 

I en kontext där Försvarsmakten vill utveckla nya ammunitionsförmågor och samtidigt ska 

följa lagstiftningen och därigenom genomföra en konkurrensupphandling (LUFS), så blir det 

svårt. Det är inte möjligt att i en offentlig upphandling gå ut med de särskilda förmågor som 

Försvarsmakten skulle tänkas vilja omhänderta. Denna form av utvecklingsprojekt och 

anskaffning skulle man behöva ha särskilda former för, allt i syfte att inte sprida kunskap 

och kompetens om Försvarsmaktens operativa förmågor.   

3.4.2 Sekundär data 

I försvarsberedningens rapport framgår att den operativa planeringen för Försvarsmakten, 

ska utgå från att möta ett väpnat angrepp. (Försvarsberedningen, 2017). Vad detta innebär 

rent konkret kommer vi inte att fördjupa oss i detta arbete, men i rapporten ges en utförlig 

säkerhetspolitisk dimension där kraven på totalförsvaret som helhet sätts i en kontext i både 

tid och rum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfattningen blir ytterligare utökad då vi adderar den tid som Försvarsberedning anger i sin 

skrift: 

 

 

 

 

 

 

”…ett sammanhållet totalförsvar ska planera för att under minst tre månader 

kunna möta och hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde 

som leder till allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet.” 

(Försvarsberedningen, 2017) 

 

”…möjligheterna att kunna tillverka en egen ammunition som inte är spridd 

och som motståndaren inte kan hitta motmedel mot,…”  

(Respondent FM, 2019) 

”…vi måste få till en långsiktig ammunitionslösning, en tillverkning som sker 

långsiktigt och nationellt, kanske ett långt kontrakt med en tillverkare som kan 

leverera rätt kvalitet rätt antal i rätt tid till rimligt pris…” 

(Respondent FM, 2019) 

”Sammantaget gör dessa osäkerheter att det vid en allvarlig säkerhetspolitisk 

kris kan ta förhållandevis lång tid innan nödvändiga beslut fattas om 

internationellt stöd och att stödet kan påräknas i någon substantiell omfattning. 

Sverige måste under denna tid ha förmåga att på egen hand klara svåra 

störningar.” (Försvarsberedningen, 2017) 
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I vårt perspektiv blir ovanstående kravställning både omfattande och komplex. Detta återgav 

även vår respondent på Försvarsberedningen. Vi uppfattar inte kraven som orimliga eller för 

högt ställda. Det är snarare något av en återgång mot vad vi nationen kunde göra innan den 

stora omställningen. Respondenten poängterade att det behöver göras ett omfattande analys- 

och planeringsarbete inom ramen för en försörjningstrygghet där ovanstående 

kravdimensioner omhändertas. 

 

I Schröders rapport kan vi återigen finna stöd för och känna igen vårt nyckelbegrepp 

operativ förmåga i både de fysiska och de relationsrelaterade egenskaperna (Schröder, 

Lundmark, & Lusua, 2016) 

 

Fysiska egenskaper (även redovisade på sidan 22). 

1) Försörjningskedjans design ska möta den efterfrågan som finns i organisationen 

2) Strategiska beslut avseende leverantörer, produktion, anläggningar, transporter, etc 

3) Försörjningskedjan är bred och kort. Låg komplexitet. 

4) Parallella försörjningslinjer och flera leverantörer  

5) Lagerhållningen anpassad efter rådande osäkerheter och risker. 

6) Säkerhetslager för oförutsedda händelser.   

7) Inbyggd reservkapacitet i antingen strukturell form, avtal eller planer 

8) Agilitet som tillåter snabb omställning, enkla och standardiserade produkter, 

modularitet och personal som är förberedd på förändring/byte av tjänst 

9) Olika metoder för att öka flexibiliteten i försörjningskedjan.  

10) Transparens i form av t.ex. IT-stöd. 

 

Relationsrelaterade egenskaper (även redovisade på sidan 22). 

1) Samverkan mellan aktörer för problemlösning. 

2) Förtroende och informationsdelning mellan aktörerna. 

3) Planläggning i samverkan. 

 

Anledningen till att vi kan läsa in vårt nyckelbegrepp operativ förmåga i samtliga 

underpunkter beror antagligen på begreppets djupa och breda komplexitet. Egenskaperna 

ovan är ett antal exempel på egenskaper som bidrar till en motståndskraftig 

försörjningskedja, allt i syfte att nå operativ förmåga och effekt.  

  

”Under del av tiden och inom ramen för de tre månaderna ska det planeras för 

att riket är i krig och att krigshandlingar pågår på svenskt territorium med 

både perioder av högintensiva strider och perioder med något lägre 

stridsintensitet. 

Under de tre månaderna ska det förutsättas att det råder höjd beredskap och 

att logistikflödena med omvärlden har begränsningar utan att för den skull helt 

ha brutits.” (Försvarsberedningen, 2017) 
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4 REFERENSRAM 

I det här kapitlet kommer vi att presentera teorier som bidrar till att öka förståelsen av och ge 

nya perspektiv på vår empiri. De valda teorierna är av generell karaktär och kan ge 

synvinklar på sakförhållanden inom många olika verksamhetsområden. Valet av just dessa 

gjordes efter framtagandet av våra nyckelbegrepp: nationella strategier, operativ förmåga, 

samarbete och kompetens. Teorierna har vi därefter också använt vid framställningen av vår 

resultatmodell. 

4.1 Teoretiska perspektiv 

Vi har valt följande tre perspektiv: Riskhantering i försörjningskedjan (4.1.1), singel- och 

dubbelloop lärande (4.1.2) samt tvärfunktionellt arbetssätt (4.1.3). I kommande avsnitt 

kommer vi att presentera dessa lite djupare. 

4.1.1 Riskhantering i försörjningskedjan 

Riskhantering i försörjningskedjan är en forskningsgren som har en stor mängd tidigare 

forskning bakom sig. I ett av alla dessa arbeten: ”Perspectiv in supply risk management” har 

delar av forskningsområdet recenserats. En framtagen modell visar på ett överskådligt sätt 

några av komponenterna i effektivt försörjningsarbete (Tang, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 96 

 

Tang utgår från följande aspekter: Försörjningsplanering, Behovsplanering, 

Produktionsplanering och Informationshantering. I modellen visar han hur de fyra 

aspekterna inverkar på försörjningskedjans riskegenskaper. Dessa fyra kategorier innehåller 

intressanta aspekter av försörjningstrygghet som kan tillämpas på Försvarsmaktens behov av 

finkalibrig ammunition. 

 

Försörjningshantering 

Försörjningshantering delas enligt Tang in i några delprocesser. Först och främst behöver en 

analys göras avseende tillgängliga leverantörer, produktionsanläggningar, 

distributionscenter, lager och transportalternativ.  

Vid valet av leverantör bör följande aspekter beaktas: Att välja en lokal leverantör innebär 

vanligen lägre kostnader för transporter. Att ha långsiktiga relationer med en eller ett fåtal 

leverantörer ger ett förtroligt samarbete och möjlighet att brukaren får möjlighet att påverka 

utformningen av produkten. Att dessutom ha flera möjliga leverantörer gör försörjningen 

mindre sårbar för påfrestningar (Tang, 2006). 

När en leverantör ska väljas föreslås en trestegsmodell: skapande av urvalskriterier, 

sammanställning av valbara leverantörer och slutligen val av leverantör.  

 

                                                 
6 Tangs modell över försörjningskedjans riskegenskaper i egen översättning 

Försörjningskedjans 
riskegenskaper 

Behovshantering 
Försörjnings-

planering 

Informations-
hantering 

Produktplanering 
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Behovshantering 

I kategorin behovshantering har forskningen visat att många företag har en fast 

produktionskapacitet vilket gör det svårt att anpassa produktionen till efterfrågan. Då 

använder man vissa metoder för att påverka efterfrågan så att den matchar 

produktionskapaciteten. Den aspekten är nog mer intressant i andra kommersiella 

sammanhang än vårat. I kategorin talar man också om skiftande behov över tid. Den 

aspekten är intressant för FM som är en föränderlig organisation. Exempel på 

behovsanpassning kan vara anpassning av volym, anpassning av tekniska egenskaper och 

anpassningar till strategiska operativa krav (Tang, 2006). 

 

Produktledning 

Inom kategorin produktledning fokuserar modellen på hur produktionen bör anpassas för att 

uppnå en kostnadsmässigt optimal produktion (Tang, 2006). 

I vår kontext är detta mer en fråga som en presumtiv leverantör är intresserad av att beakta. 

 

Informationshantering 
I kategorin informationshantering har vi intresserat oss för hur informationsutbytet bidrar till 

den volym och de tekniska egenskaper som efterfrågas i vår verksamhet i Försvarsmakten. 

För att uppnå en effektiv och trygg försörjning behöver informationen mellan leverantör och 

brukare vara tät och innehållsrik samt bygga på stort förtroende. Tang skriver att 

informationen mellan leverantör och brukare exempelvis skulle kunna innehålla ett utbyte av 

lagervolymer. Om denna information var tillgänglig för leverantören så skulle det bidra till 

goda förutsättningar för en leverantör att kunna anpassa sin produktion till mottagarens 

behov (Tang, 2006). 

 

Robusta strategier för minskad avbrottsrisk 

Den ovanstående modellen bygger till stor del på kvantitativ forskning med fokus på 

kostnadseffektiva lösningar för att hantera operativa risker, den har inte tagit upp frågor om 

avbrottsrisk på ett tydligt sätt. Följande stycke har ett starkare fokus just på 

avbrottsplanering (Tang, 2006). 

 

Tang argumenterar för att företag tenderar att bli mer villiga att implementera strategier för 

robust försörjning under förutsättning att dessa två egenskaper ingår som delar i strategin: 

 

1. Effektivitet - Strategin skulle innebära att företaget kunde hantera operativ risk 

effektivt oavsett förekomsten av stora störningar 

2. Resiliens - Strategin skulle innebära att företaget kunde fortsätta med sin verksamhet 

trots en kraftig störning och hastigt återgå till normal drift efteråt. 

Faktorerna ovan är formulerade för företag. I vår kontext skulle begreppet företag ersättas av 

Försvarsmakten. I fallet Försvarsmakten har de bäring mot Försvarsmaktens operativa 

förmåga.  

 

I fråga om robust försörjning är den vanligaste metoden att åstadkomma detta genom en 

strategi med multipla leverantörer.  Här talar man om också om möjligheten att skapa delade 

kontrakt med flera företag för att på så sätt bli mindre sårbar (Tang, 2006). 

 

Robust produktionsstrategi innebär att produkten som sådan snabbt kan anpassas vid 

förändrade förutsättningar, även detta är av intresse för Försvarsmakten som ständigt 

behöver anpassa sina verkansdelar för att ha effekt mot en motståndares skyddsåtgärder 

(Tang, 2006). 
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Robust informationsstrategi kan uppnås genom ett för verksamhetskraven anpassat utbyte av 

information mellan leverantörer och brukare. I vår kontext skulle det innebära ett nära, 

samarbete mellan Försvarsmakten och de företag vi har anlitat som leverantörer av 

finkalibrig ammunition.  

 

I vår kontext, att skapa försörjningstrygghet avseende finkalibrig ammunition, blir Tangs 

perspektiv ovan intressant därför att det tar ett helhetsgrepp kring en av utmaningarna FM 

har i fråga om robust försörjning av finkalibrig ammunition. Att skapa robust försörjning är 

kanske inte den billigaste lösningen men det innebär att FM blir bättre rustade för att nå 

operativ effekt. 

Den av Tang redovisade modellen har mötts av kritik. En av delarna som har kritiserats är 

den som beskriver nyttan med ömsesidigt informationsutbyte mellan brukare och producent. 

Joakim Kembro och Dag Näslund utgav artikeln ”Information sharing in supply chains, 

myth or reality? A critical analysis of empirical literature” 2013 i vilken de argumenterar för 

att det saknas empiriska resultat som kan leda i bevis att informationsutbyte mellan brukare 

och tillverkare ger några fördelar. De framhåller samtidigt att ytterligare forskning inom 

området är nödvändigt för att hitta empiri som stödjer de argument som lyfter upp fördelarna 

med informationsutbytet.   

Vi anser att perspektivet är intressant trots den kritik som har framförts inom området. Detta 

då kritiken främst rör en begränsad del av helheten och att vår empiri starkt talar för att 

perspektivet har stor relevans för studien. 

4.1.2 Singel- och dubbelloop lärande 

Att studera hur försörjningstrygghet skapas behöver göras utifrån den kontext människor 

verkar i. I vårt fall är människorna organiserade i två stora myndigheter: FMV och 

Försvarsmakten. Människors arbete och de organisationer de verkar i, påverkas i stor 

utsträckning av deras aktiviteter och förändring av aktiviteter som en konsekvens av ny 

kunskap. En modell som beskriver lärandets process och kunskapsbyggande är singel– 

respektive dubbelloop lärande modellen (Argyris, 1976). 

 

Modellen beskriver människors lärande i termer av singelloopar och dubbelloopar. En 

singelloop är en cyklisk process som i sin minsta beståndsdel består av två steg: 1.handling 

och 2.resultat. Resultatet ses som en konsekvens av handlingen. Efter erhållet resultat 

genomförs en utvärdering som sedan påverkar handlingens genomförande nästa gång.  

I den här enkla modellen sker succesiv anpassning av genomförandet till följd av utfallet. En 

bra liknelse är att tänka sig en termostat som reagerar på aktuell temperatur. Antingen är 

temperaturen för varm eller för kallt, termostaten agerar utifrån detta genom att höja eller 

sänka temperaturen (Argyris, 1976). 

 

Det är genom att göra fel som vi lär oss att göra rätt. En individ som aldrig gör fel och som 

inte vet att handlingen är suboptimal, finner inte särskilt stor anledning att ändra handlingen, 

eller att lära. Dubbelloop-lärande sker genom att man gör en reflektion och tänker utanför 

den egna referensramen. Det kräver vilja till förändring, förmåga att ta till sig kunskap, 

energi nog för studier samt tillgång till information som kan omsättas i handling. På så sätt 

ändrar man sin kunskap och kan radikalt också förbättra sin effektivitet (Argyris, 1976). 
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Bild 107 

 

Att använda sig av dubbelloop-lärande kanske kan tyckas vara en självklarhet för människor 

men faktum är att det är vanligare med singleloop-lärande. Istället för att gå utanför sin egen 

referensram och lära nytt väljer många människor att istället tolka händelserna så att deras 

referensram inte framstår som felaktig (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2015). 

 

Ett par exempel i tiden som kan användas för att åskådliggöra hur singel- respektive dubbel-

loopar i utvecklingsprocessen påverkat företag är dels Nokia som under en kris tvingades 

utveckla kompletterande verksamheter för att inte gå under. De provade sig fram genom ett 

trial-and-error-mönster (dubbelloop) där experiment som föll väl ut fick ökade anslag och de 

som fallerade fick prova ett nytt. Det ledde till att Nokia utöver gummistövelproduktion kom 

att bli ett av världens ledande mobiltelefonsystemtillverkande företag.  

 

Ett annat exempel är Facit som ansåg att de mekaniska räknemaskinerna, som man ansåg var 

deras största konkurrensfördel, inte behövde befara utvecklingen av japanska elektroniska 

räknemaskiner då dessa inte ansågs vara ett hot mot deras produkter. De valde att anpassa 

sin tolkning av omvärden till sina befintliga referensramar (singleloop) vilket blev deras fall 

när konkurrerande företag som Casio tog över marknaden fullständigt (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling, & Styhre, 2015). 

 

Det finns också kritik mot dubbelloop lärandet. I artikeln ”Does double loop learning create 

reliable knowledge?” (Blackman, Connelly, & Henderson, 2004) kritiseras Argyris 

dubbelloopmodell. Författarna argumenterar för att dubbellooplärande kan leda till frekventa 

misstag och misslyckanden i fråga om att upptäcka intressanta tankar. Författarna har också 

uttryckt tveksamhet kring pålitligheten i kunskap som skapas genom dubbelloop lärande.   

 

Trots denna kritik anser vi att modellen ger ett intressant perspektiv på vår studie, främst på 

grund av att flera av våra respondenter tydligt påvisar ett singleloop-lärande. 

4.1.3 Tvärfunktionellt arbetssätt 

Ett tvärfunktionellt arbetssätt innebär att människor ur olika organisatoriska grupper väljs ut 

för att genomföra en gemensam arbetsinsats i vilken alla kompetenser bidrar för att uppnå 

ett mål så snabbt som möjligt i ett effektivt samarbete. Motsatsen till tvärfunktionellt 

arbetssätt är funktionellt arbetssätt med människor som arbetar i stuprörsliknande 

organisation. 

  

                                                 
7 Egen bild baserad på Argyris, 1976 
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Vår utgångspunkt är hämtad från en studie av Danilovic i vilken han beskriver ett delprojekt 

nämnt sidroderprojektet. I det beskrivs hur det tvärfunktionella arbetssättet för första gången 

tillämpades i praktiken på den arbetsplats där han genomförde sin studie. I studien beskriver 

han några av de identifierade egenskaperna som komponenter i tvärfunktionellt arbetssätt. 

Några av dem ska vi använda som perspektiv i vår studie: 

 

 Igångsätt det tvärfunktionella konceptet tidigt. 

 Skapa väl avvägda arbetspaket lagom stort för ett team en begränsad tid 

 Arbeta i tvärfunktionella grupper med heltidsengagerad personal 

 Arbeta som ett lag 

 Involvera underleverantörer så tidigt som möjligt (i vår kontext senare vid 

upphandlingen) 

 Utse en huvudansvarig för arbetspaketet 

 Koncentrera resurserna till ett arbetspaket åt gången 

 

En klassisk organisation innebär att experter inom ett område samlas i samma 

organisationsblock, det ger vissa fördelar men också nackdelar. 

Vi har valt perspektivet tvärfunktionellt arbete därför att vi tror att det kan bidra till att bättre 

förstå vår empiri och hur det nuvarande arbetssättet påverkar förmågan att skapa en robust 

försörjning.   

Det finns även kritiska röster mot tvärfunktionellt arbetssätt. Några av de vanligaste 

argumenten som talar mot tvärfunktionellt arbete är att de kan leda till fler konflikter, det 

ställer stora krav på ledarskapet och det ställer stora krav på öppenhet och samarbetsförmåga 

bland teammedlemmarna (Shawkat, 2012). 

 

Då det empiriska resultatet tydligt påvisar ett funktionellt arbetssätt utgående från 

avgränsade organisationsdelar vill vi använda det tvärfunktionella arbetssättet som ett av 

våra perspektiv trots den kritik som har framförts. Kritiken mot det tvärfunktionella 

arbetssättet påvisar att det finns utmaningar kring samarbete och ledarskap i dessa 

situationer.  

4.2 Sammanfattning referensram  

De ovanstående perspektiven ger alla intressanta aspekter på utmaningarna i arbetet med att 

ordna försörjningstrygghet avseende finkalibrig ammunition. Vi har dels det strategiskt 

logistiska perspektivet på hur en robust försörjning kan etableras. Sedan har vi tittat på 

organisatoriska aspekter så som samarbete, lärande och organisering av arbete. Alla dessa 

perspektiv bidrar på sitt sätt till skapandet av en robust försörjning. 

4.3 Tidigare forskning 

Vi kommer avsluta detta kapitel med en kortfattad utblick på angränsande forskning och 

beskriva några tidigare studier som har beröringspunkter till vår egen forskning. Dessa kan 

ses som intressanta fördjupningsområden för den som avser forska vidare inom området.  

 

Inom den tidigare forskningen finns det stora mängder arbeten att ta del av som har bäring 

mot vår studie, framförallt inom logistikområdet. Vid sökningar på Google Scholar med 

sökordet ”security of supply” blir resultatet ca 3 750 000 träffar.  

En trolig orsak till den rikliga floran av tidigare forskning kan vara att vår 

samhällsuppbyggnad i stor utsträckning bygger på fungerande, effektiva och 

marknadsanpassade försörjningskedjor. Vi uppfattar också att begreppet 

försörjningstrygghet innefattar så otroligt många och olika saker för respektive person, 
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organisation eller verksamhet. Samtidigt är det många likheter i hur försörjningstryggheten 

uppnås, även om respektive försörjningskedja ser olika ut.  

 

För att utkristallisera lämpliga och angränsande forskningsarbeten har vi därför valt att titta 

djupare på forskning inom några av de områden vi anser har intressanta beröringspunkter till 

vår studie. På detta sätt hoppas vi kunna visa komplexiteten inom forskningsområdet.  

 

De delområden vi valt att utgå ifrån är: i) Totalförsvaret och det Svenska 

krishanteringssystemet, ii) Strategisk materielhantering i internationella operationer, iii) 

upphandling inom försvarsområdet. 

4.3.1 Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige 

I rapporten ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige” beskrivs hur 

totalförsvaret och det Svenska krishanteringssystemet utvecklats, särskilt under de senaste 

20-30 åren. Författarna själva återger att rapporten främst ska ses som ett stöd och ge en 

översiktlig bild av hur vårt system och funktioner fungerar och hur dessa ska samverka inom 

ramen för krisberedskap och totalförsvar.  

Författarna belyser på ett tydligt sätt hur samhällsutvecklingen påverkat hela totalförsvaret 

över tid och hur den beredskap som tidigare funnits också avvecklats i takt med att 

omvärlden förändrats. Rapporten kan inte påstås utgöra en direkt forskning inom 

försörjningsområdet, men den belyser på ett tydligt sätt hur hela kris- och 

beredskapssystemet ska fungera och den har därigenom fyllt en viktig funktion för oss i vårt 

arbete. I de fall där vi ställts inför specifika frågor, så har rapporten satt enskilda begrepp 

eller funktioner i en kontext som gjort hela systemet och området lättare att förstå. 

Rapporten rekommenderas för den som vill fördjupa sig inom området (Andersson, o.a., 

2017). 

4.3.2 Strategisk materielhantering i internationella operationer 

I studien ”strategisk materielhantering i internationella operationer” skriver författaren om 

Försvarsmaktens förmåga att planera för försörjningen av ammunition i samband med 

internationella insatser. Hans slutsatser är att Försvarsmakten har använt samma modeller 

som används vid planering av nationellt försvar vid planering av internationella insatser, i 

avvägningen risk-kostnad har han konstaterat att Försvarsmaktens arbete har 

utvecklingspotential. Slutligen har han utvecklat en egen modell som kan användas för att 

beräkna den mängd ammunition som behövs för en insats. Den här studiens konstaterande 

ger en intressant aspekt av Försvarsmaktens förmåga att planera med hänsyn både till risk 

och ekonomi. I vår kontext är det aktuellt vid en avvägning i fråga om risk kontra ekonomi 

vid planering av robust försörjning (Eriksson, 2005). 

4.3.3 Upphandling På försvarsområdet 

I arbetet ”Upphandling På försvarsområdet” granskas lagstiftningens utformning och FMV´s 

agerande som upphandlande myndighet (Konow, 2015). Konow har kommit fram till att 

lagstiftningen är väl anpassad till områdets förutsättningar, den tillåter upphandlande 

myndigheter att ställa höga säkerhetsrelaterade krav vid upphandlingen. Konow lyfter också 

upp att det råder oklarheter om när lagstiftningen ska tillämpas. I sin granskning av FMV’s 

genomförda upphandlingar har han kommit fram till att myndigheten har stor 

utvecklingspotential avseende efterlevnad av lagens intentioner (Konow, 2015). 
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5 ANALYS OCH RESULTAT 
I kommande avsnitt fördjupar vi vår analys och undersöker hur vår empiri kan tolkas utifrån 

den valda referensramen. Kapitlet följer samma indelning som empirianalysen, dvs 

inledningsvis Nationella strategier och följs därefter av begreppen Samarbete, Kompetens 

och avslutningsvis Operativ förmåga.  Kapitlet avslutas med ett sammanfattande 

resultatavsnitt. 

5.1 Analys 

5.1.1 Nationella strategier 

Vi upplever att en stor del av både primär och sekundär empiri kan sättas samman i en 

kontext där strategiska beslut på något sätt berörs eller innefattas. De strategiska besluten är 

det grundkitt som formar hela försörjningskedjan och ger dess underliggande 

delkonstruktioner ett syfte och lösningar. En försörjningskedja som byggs upp i brist på en 

övergripande strategisk helhet riskerar att brista när den utsätts för påfrestningar. Detta 

påvisar också Tang i sin modell där han argumenterar för att ta ett helhetsperspektiv på 

försörjningskedjan. Genom att analysera allt från produktplanering, behov, information samt 

försörjningsstrategier så kan man skapa en mera resilient kedja och strategi för sin 

försörjning (Tang, 2006). 

 

Den form av övergripande strategi som Tang argumenterar för kan vi dessvärre inte finna i 

Försvarsmaktens försörjningskedja för finkalibrig ammunition. Vi kan dock utläsa att det 

finns en viss form av övergripande försörjningsstrategi i Försvarsutskottets yttrande från 

2010 inför införandet av LUFS:  

 

”För att en konkurrenskraftig försvarsindustri ska behållas och utvecklas är det av 

central betydelse att åtgärder vidtas för att skapa likartade marknadsvillkor och en 

sund konkurrens. Rörelsen mot en öppnare och mer konkurrensutsatt marknad bör i 

den mån det bedöms vara möjligt göras gemensamt inom EU.” (Försvarsutskottet, 

2010) 

 

”En fungerande gemensam inre marknad – även för försvars- och 

säkerhetsrelaterad materiel – är alltså i linje med Sveriges övergripande säkerhets- 

och försvarspolitiska inriktning.” (Försvarsutskottet, 2010) 

 

Med införandet av LUFS har Riksdagen lagt fast den övergripande strategiska inriktningen 

för Försvarsmaktens materielförsörjning, vilket inneburit att anskaffningen av finkalibrig 

ammunition skett genom konkurrensupphandling. Men någon ytterligare strategi i linje med 

Tang’s resonemang har vi inte identifierat. Våra respondenter har dock lyft avsaknaden av 

de övergripande strategierna som något kritiskt. Här ett utdrag från Försvarsberedningens 

rapport 2017 och en respondent: 

”Det saknas dock tydliga strategiska inriktningar och ambitionsnivåer....”  

 (Försvarsberedningen, 2017). 

 

”Jag tror inte att varken Försvarsmakten eller vi på FMV har analyserat vad, eller 

hur man vill säkra en försörjningstrygghet. Är det produktionen, transporterna, 

kompetensen eller tiderna? Vad är det man vill säkra?" (respondent, FMV 2019). 

 

Att det inte finns en tydlighet i den övergripande strategin eller vad och hur försörjningen 

ska tryggas råder det inget tvivel om. Vad beror då detta på? Som vi tolkar det så är det en 

kombination av bidragande orsaker. Dels så har det varit en lång tids nedrustning och 

Försvarsmakten skulle primärt genomföra internationella insatser i fredsbevarande syfte. Det 



 

45 

 

fanns inget behov av att ha stora lager eller kostnadsdrivande försörjningslösningar för ”det 

stora kriget”. Detta påpekas även i Försvarsberedningens rapport (Försvarsberedningen, 

2017). Dels så har samhällsutvecklingen gått mot ”just-in-time”- och ”on demand”-lösningar 

där produkterna som efterfrågas produceras efterhand som beställningar läggs. Att ha 

kostnadskrävande lager har setts som dålig produktivitet. Tang belyser detta som att de 

flesta chefer ofta premierats utifrån ”god lönsamhet”, men inte nödvändigtvis för ”goda 

beslut” sett i ett försörjningstrygghetsperspektiv (Tang, 2006). 

 

Samtidigt går det inte att komma ifrån det faktum att det finansiella också kan ha påverkat 

den försörjningslösning som valts under de senaste årtiondena. Det är billigare att anskaffa 

sina materielbehov i en hälsosam konkurrenssituation, detta återger också respondenter inom 

FMV. Rent spekulativt hade det kanske genomförts fler ammunitionsupphandlingar om 

Försvarsmakten hade haft en större ekonomi under de senaste tjugo åren, men för detta finns 

det inga belägg och det skulle endast bli ett hypotetiskt resonemang, eftersom vi inte här kan 

reda ut vilka andra behov Försvarsmakten eventuellt hade valt att prioritera sin ekonomi på.  

 

I ett större perspektiv blir de ekonomiska förutsättningarna ett ingångsvärde för 

försörjningskedjans strategiska design. En lösning med endast nationell tillverkning skulle 

troligtvis bli mera kostsam än en lösning där all anskaffning sker i bred konkurrens, främst 

för att konkurrensen pressar ner priserna. Men detta påverkar i sin tur försörjningskedjans 

resiliens. Schröder med flera belyser detta i de fysiska egenskaperna som påverkar 

resiliensen i försörjningskedjan (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016). 

 

Om den strategiska designen innebär att man anskaffar så stora ammunitionslager att det 

finns för alla av Försvarsmaktens krav och eventuella händelser, så kommer detta att 

generera en viss kostnad. Denna kostnad måste därefter sättas i relation till graden av 

trygghet som man avser åstadkomma med beslutet. Vilken teknisk livslängd har sen den 

ammunition som ligger i lagret? Om livslängden är kortare än tiden det tar att omsätta hela 

lagret, så tvingas Försvarsmakten att kassera viss del av lagret pga att det inte är säkert att 

hantera gammal ammunition. Därigenom uppstår nya kostnader både för nyanskaffning och 

kassering. Det här kräver således en balansgång mellan graden av trygghet och ekonomisk 

påverkan. 

 

Den mest kostnadseffektiva lösningen sett i ett försörjningstrygghetsperspektiv är kanske 

inte den ena eller den andra ytterligheten, i form av endast konkurrensupphandling eller 

endast nationell tillverkning. Det är troligtvis en kombination av flera ingående delar som 

ger både resiliens och godtagbar ekonomi för det man anser att man måste ha (Schröder, 

Lundmark, & Lusua, 2016). 

 

Till de strategiska besluten vill vi även addera lagstiftningen i form av LUFS, men även 

förutsättningarna för att ange att ett materielområde är ett väsentligt nationellt 

säkerhetsintresse blir av strategisk dignitet. Vi uppfattar att meningarna hos våra 

respondenter går isär avseende detta. Vissa anser att det är fullt möjligt att åstadkomma en 

total och trygg ammunitionsförsörjning med endast konkurrensupphandling via LUFS, 

medan andra uttryckligen vill få till stånd ett Regeringsbeslut där ammunitionen ges statusen 

att vara av nationellt säkerhetsintresse. I vår bearbetning har vi kommit fram till att det för 

närvarande inte är helt klarlagt vilka förutsättningar LUFS ger inom detta område.  

 

Låt oss ge ett exempel: Om en övergripande strategi för försörjningen av finkalibrig 

ammunition innefattar en nationell tillverkning, är det då klarlagt att man kan kravställa 
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detta i en offentlig upphandling med LUFS? Svaret på denna till synes enkla fråga är inte 

helt tydligt. Vissa anser att det går och andra anser motsatsen.  

 

I empirin kan vi inte se att Försvarsmakten eller FMV har ansatt några 

försörjningstrygghetsmässiga kravställningar vid ammunitionsanskaffningarna. Därigenom 

gör vi bedömningen att man inte heller kan säga vilka krav som kan ställas, för det har ännu 

inte prövats.  

 

En ytterligare dimension på ett övergripande strategiskt beslut är hur leveransen av 

ammunition ska gå till vid höjd beredskap. Ingen av respondenterna ger utryck för att tro på 

att internationella leverantörer kommer att leverera ammunition till svenska Försvarsmakten 

i händelse av en förvärrad omvärldsbild eller krig. Dessutom lyfter respondenterna behovet 

av en nationell tillverkning.  

 

Att tillverka ammunition kräver också en särskild kompetens och specifika råvaror. Man kan 

inte förutsätta, att de industrier som idag är verksamma inom detta skrå i Sverige, kommer 

att finnas kvar i eviga tider. Inte utan att det finns beställningar och goda incitament för 

ägarna att bibehålla industrin på platsen. Tang argumenterar också för denna form av 

övergripande strategiska beslut i sin modell för försörjningskedjans riskegenskaper (Tang, 

2006) 

 

När man analyserar sin kedja eller försörjningslösning så behöver man värdera alla de risker 

som man kan överblicka, och därefter välja lösningar i syfte att omhänderta dessa risker. 

Schröder med flera påpekar också detta i de fysiska egenskaperna. En kedja bör vara kort 

och bred, inte lång och smal (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016). 

 

Sammantaget kan vi konstatera att det finns mycket att önska avseende 

försörjningstrygghetslösningen för finkalibrig ammunition när vi ser på de strategiska 

besluten. Vi uppfattar att det finns en ”övergripande” princip i form av en mer eller mindre 

uttalad inriktning från statsmakten, dvs att Sverige ska omhänderta och säkerställa 

förnödenhetsförsörjningen tillsammans med andra inom EU. Men vi har inte funnit några 

ingångsvärden som påvisar ett strategiskt analysarbete avseende hur denna princip ska 

fungera eller tillämpas i realiteten.  

 

Dessutom är försörjningslösningen för finkalibrig ammunition omfattande. Den sträcker sig 

över hela konfliktspektrat, dvs över fred, genom kris och in i krig. Det är många ingående 

delar i form av operativa krav, ekonomiska förutsättningar, logistik och inte minst 

upphandlingsmässiga och juridiska frågor. Detta talar för att den övergripande strategin bör 

tas fram och analyseras av många olika organisatoriska delar och mellan myndigheter. 

 

Danilovic lyfter fram fördelarna med att arbeta mera tvärfunktionellt och mindre funktionellt 

i syfte att nå mervinster i form av förståelse, delaktighet och bättre slutprodukt. Vi kan se det 

sekventiella arbetets negativa resultat återspeglas av flera respondenter, men det rör inte 

specifikt de strategiska besluten som vi avhandlar i detta avsnitt. Däremot kan ett mera 

tvärfunktionellt arbetssätt även på strategisk nivå ge positiv påverkan på hela 

organisationens arbetssätt, och därigenom visa vägen för hela organisationen (Danilovic, 

1998). 
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5.1.2 Samarbete 

Vi har funnit i vår empiri att samarbete och utveckling kan analyseras utifrån olika 

perspektiv. I en strategisk kontext handlar det bland annat om samarbete mellan nationer och 

organisationer. Här pågår det ett flertal samarbeten idag, vi har bilaterala samarbeten, där 

samarbetet mellan Finland och Sverige kanske är det som har kommit längst. Vi har 

multilaterala samarbeten inom organisationer så som t.ex. NATO, NORDEFCO och FN. 

När vi talat med våra respondenter om samarbeten mellan nationer och organisationer får vi 

olika svar, några anser att dessa samarbeten skulle kunna vara fruktbara och andra anser att 

de skulle ställa till mer problem än att bidra till lösningar. En av respondenterna menar att de 

nordiska länderna skulle kunna ha gemensamma lager. En annan argumenterar för att ett 

nordiskt samarbete skulle innebära gemensamma kostnader som behöver finansieras 

tillsammans.  

 

Samarbeten mellan nationer och organisationer inom det finkalibriga ammunitionsområdet 

försvåras av de tekniska aspekterna på produkterna i fråga. Ammunitionen är ofta tekniskt 

anpassad till ett system i vilket det är tänkt att användas. För att nämna några exempel kan vi 

ta färgmärkningen av ammunition som är anpassad till nationens val av färgernas betydelse 

och funktion. Vi har vapnet de är avsedda att användas i som har sina speciella egenskaper 

som påverkar ammunitionens utformning. Förpackningarna som ammunitionen förvaras och 

transporteras i kan vara anpassade till de fordon de har tänkts transporteras med och texten 

på förpackningarna behöver kunna läsas av de som ska använda ammunitionen, det vill säga 

vara skriven på deras språk. Som synes är det inte med lätthet ett samarbete avseende 

finkalibrig ammunition låter sig göras för att på så sätt erhålla försörjningstrygghet 

tillsammans med andra.  

 

Samarbetet kan också belysas ur aspekten brukare och tillverkare. I det perspektivet har 

Tangs forskning inom motståndskraftiga försörjningskedjor visat på att detta samarbete har 

betydelse för hur robust försörjningskedjan blir. Försörjningens robusthet påverkas av hur 

välutvecklat samarbetet är mellan producent och brukare, dels för att kunna anpassa 

produkten efter förändrade tekniska krav och dels för att ett förtroendefullt 

informationsutbyte kring aktuellt lagersaldo kan bidra till att producenten snabbt ska kunna 

anpassa produktionen till brukarens behov. Ett förtroligt, nära samarbete mellan producent 

och brukare underlättas av långsiktighet och kontrakt som sträcker sig över lång tid (Tang, 

2006). Ett sådant samarbete skulle lättare åstadkommas mellan brukare och nationens egna 

producenter. 

 

Samarbetet kan också ses i en organisatorisk kontext, i vårt fall t.ex. mellan FMV och 

Försvarsmakten. I vår empiri har flera respondenter pekat på att när FMV väl har fått 

uppdraget av Försvarsmakten, så slutar samarbetet mellan organisationerna tvärt. Innehållet 

i uppdraget blir mycket lite ifrågasatt eller problematiserat, det är ett tydligt tecken på att vi 

fortfarande arbetar i så kallade stuprör mellan de båda organisationerna, var och en sköter 

sitt. Danilovic visade på styrkorna med tvärfunktionellt arbetssätt i det sidoroderprojekt som 

var ett pilotprojekt för tvärfunktionellt arbetssätt i SAAB. En av projektmedlemmarna 

kommenterade resultatet såhär: 

 

”Vi satte alla tillsammans, konstruktörer, hållfare, beredare och verktygs-

konstruktörer, sammanlagt 4-5 man, under några månader. Vi lyckades skära 

kostnaderna med 50 %, minskade mängden omarbete kraftigt och vi höll våra 

tidramar.” (Danilovic, 1998). 
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Genom att arbeta mera tvärfunktionellt vid upphandling av ammunition skulle kanske 

organisationerna FMV och Försvarsmakten bättre förstå varandras behov och tillsammans 

utarbeta relevanta kravspecifikationer att använda vid en offertförfrågan. I Danilovic studie 

talar en av respondenterna om att kostnaderna minskade med 50%, det skulle vara intressant 

att undersöka om ett ändrat arbetssätt skulle ge liknande resultat i vårt fall. 

 

Vi tror att ett tvärfunktionellt arbetssätt skulle bidra till att öka kunskapen om varandras 

expertområden och de bakomliggande faktorerna till de operativa krav som ställs. Det skulle 

kunna förkorta arbetstiden för varje projekt och skapa en situation där man strävar efter att 

hitta lösningar istället för att hitta hinder. En av respondenterna från FMV sa så här: 

 

”Det är ju bra att få förståelse. Om man förstår någons verklighet, så är man kanske 

mer intresserad av att lösa deras uppgifter, än att hitta regler som går emot det. Det 

kan vara lättare att vara en ”nej-sägare” när man inte förstår någons miljö eller 

krav.” (Respondent FMV, 2019). 

 

I sidoroderprojektet skapades en föreställning om några egenskaper i ett tvärfunktionellt 

arbetssätt, en av dem var att skapa tvärfunktionella grupper som bemannades av 

heltidsengagerade individer (Danilovic, 1998). I samarbetet kring ett gemensamt projekt, i 

vårt fall upphandling av finkalibrig ammunition, skulle ett antal sakområdesansvariga 

tillsammans med de olika experterna kunna avdela tid för en gemensam arbetsinsats med ett 

avgränsat innehåll och på så sätt bidra till en effektivare, mer precis och målinriktad 

upphandling.  

 

Samarbetet mellan människor betyder också mycket. När vi frågade en av våra respondenter 

om hens samarbete med de jurister som arbetar på myndigheten fick vi svaret att hen i 

princip aldrig talar med juristerna om de juridiska aspekterna av det egna arbetet 

(upphandling). Det tycks tyvärr finns inbyggda osynliga murar i organisationerna som gör 

att experter vänder sig till andra inom samma skrå för att bolla idéer och frågeställningar 

istället för att kommunicera med människor utanför den egna enheten. 

Det kan också ha sin förklaring i vilken slags lärande människorna i organisationen tillämpar 

och hur deras kunskap utvecklas till följd av det. 

 

5.1.3 Kompetens 

Att enskilda människor ingående i organisationer förändrar och utvecklar sina aktiviteter till 

följd av ny kunskap är det som får organisationer att utvecklas. Vi kan konstatera att de 

organisationer vi har studerat har utvecklingspotential i lärprocesserna och att perspektivet 

med singelloop och dubbelloop lärande kan bidra till förståelsen för behovet av förändring.  

 

Kunskapsaspekten är som vi konstaterat i vår empiri intressant i flera avseenden. Ett av 

dessa är hur människornas kunskap om varandras behov i de olika organisationerna påverkar 

arbetet med att skapa försörjningstrygghet vid upphandling av finkalibrig ammunition. En 

av respondenterna nämner att hen inte har mycket kunskap om Försvarsmaktens krav, så här 

sa respondenten: 

 

”Kunskap om Försvarsmaktens krav? Jag har absolut inga som helst kunskaper om 

dom kraven.” (Respondent FMV 2019). 

 

Att det saknas kunskap kan beror på olika faktorer, en av dem kan belysas genom att 

använda sig av Argyris modell för singel- och dubbelloop lärande. I fallet med våra 

respondenter kan man fråga sig hur deras lärandeprocesser ser ut. En av våra respondenter 
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har svarat att lärandet skett genom att höra experter tala, vid arbetsmöten, lite här och lite 

där. I Argyris modell kan denna kunskapsutveckling härledas till så kallat singel-loop 

lärande. Vilket kortfattat innebär att kunskapen utvecklas genom att hela tiden förändra sitt 

beteende som en anpassning till resultatet som blev av tidigare beteenden (Argyris, 1976). 

 

Genom att hela tiden använda sig av singelloop-lärande riskerar människor att aldrig 

utveckla sitt sätt att arbeta mer än genom smärre justeringar vilket kan få till följd att 

effekten av utfört arbete blir mycket lägre än vad som kunde ha varit fallet annars. I vårt fall 

innebär det att kunskapen om den andra organisationens behov inte kommer att erhållas då 

den enskilde inte själv tar sig tid för att inhämta den kunskapen genom att ändra sitt 

arbetssätt. 

 

Ett annat exempel på avsaknad av kunskap står att finna i några av respondenternas svar om 

deras kunskap om de juridiska aspekterna av upphandlingen. I några fall ansåg de sig vara 

begränsade av lagstiftningen då de skulle formulera de krav de ställer på produkt och 

leverantör vid en upphandling, men då vi frågade om deras kunskaper om lagstiftningen så 

sade de sig inte ha någon utbildning om lagstiftning som LUFS eller LOU. Även i detta 

exempel visar det tendenser till att respondentens kunskapsuppbyggnad bygger på singel-

loop lärande. Om det vedertagna arbetssättet aldrig ifrågasätts eller omprövas sker inte heller 

någon större kunskapsuppbyggnad. Vi antar att om människorna i organisationen tillämpade 

dubbelloop-lärande skulle kravställningen vara bättre anpassad till de lagar som reglerar 

upphandling inom Försvars och säkerhetsområdet. 

 

Vi vill också belysa kunskapsaspekten i ett strategiskt perspektiv. Att producera ammunition 

kräver kunskap om produktionsmetoder och praktiskt hantverkande. I Tangs modell för 

resilient försörjning är det eftersträvansvärt med korta, breda försörjningskedjor och med 

flera alternativa leverantörer (Tang, 2006).  

 

I vårt fall skulle det innebära att de som försörjer oss med finkalibrig ammunition har sin 

produktionsanläggning nära de förband som ska använda ammunitionen, lämpligtvis inom 

landets gränser. För att dessa produktionsanläggningar ska kunna producera sin ammunition 

behöver de ha personal som har kompetens att utföra produktionen. Denna kompetens kan 

ses som en strategisk kompetensresurs och som en viktig beståndsdel i en resilient 

ammunitionsförsörjning. För att behålla kompetensen behöver produktionsanläggningen ha 

beställningar att arbeta med. Dessa beställningar skulle kunna komma från Försvarsmakten 

såvida försörjningstryggheten av finkalibrig ammunition anses vara tillräckligt betydelsefull.   

 

I ett annat avseende som kunskapsaspekten har betydelse för försörjningstryggheten av 

finkalibrig ammunition är att de som har att arbeta med dessa frågor har kunskap om hur 

försörjningstrygghet skapas. Förvånansvärt många av våra respondenter har inte reflekterat 

över försörjningstrygghetsaspekterna i sitt arbete. Det kan bero på flera olika faktorer, någon 

nämner att det sällan finns tid för att tänka förtänksamt vilket i sin tur leder till sämre 

förutsättningar för att skapa försörjningstrygghet. Detta för oss in på den faktiska 

personalmängden inom en organisation. Om personalen inte hinner med att genomföra det 

grundliga förarbetet som krävs så tenderar också resultatet att bli sämre.  
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5.1.4 Operativ förmåga 

En av de egenskaperna som kännetecknar robust försörjning är enligt Tang att 

försörjningskedjans design är anpassad till den efterfrågan som finns i organisationen (Tang, 

2006). Försvarsmaktens operativa förmåga är beroende av en lång rad samverkande faktorer, 

och en av dem är tillgången till finkalibrig ammunition. Denna tillgång måste vara 

säkerställd i rätt mängd och i samtliga konfliktnivåer, d.v.s. i fred, kris och i krig. Vi kan inte 

i detta arbete återge specifikt vilka operativa krav som Försvarsmakten har, men vi kan 

redovisa ett antal exempel där olika krav blir tydliga.  

 

Sett i ett strategiskt perspektiv har anskaffningen av finkalibrig ammunition följt 

samhällsutvecklingen och Sveriges säkerhetspolitiska inriktning. En av våra respondenter 

säger så här: 

”Vi har blivit ett ”affärsdrivande” företag som alla andra. … det var inte företags-

ekonomiskt att ha stora lager… När man hade behov av något så skulle detta 

beställas ”on demand”. Och detta har då även Försvarsmakten anammat eftersom vi 

följer samhällsutvecklingen.”(Respondent FM 2019). 

 

Att beställa ammunition när behovet uppstår är kanske ekonomiskt fördelaktigt, men ur ett 

försörjningstrygghetsperspektiv kan det ha förödande konsekvenser på den operativa 

förmågan. Om och när beredskapen eventuellt höjs, så är det troligen svårare att erhålla den 

ammunition som behövs genom att beställa den på världsmarknaden. Därför bör 

Försvarsmaktens förmågekrav i beredskapstid och väpnad konflikt styra den 

försörjningslösning man väljer. Försörjningstrygghet för höjd beredskap i framtiden tryggas 

genom välanalyserade och genomtänkta kravställningar i nutid.  

 

Vid frågor till våra respondenter om deras uppfattning om kraven avseende 

försörjningstrygghet har svaren varit tydliga, och nedanstående citat sammanfattar hur 

respondenterna svarat överlag: 

”Idag är den (kravställningen) väldigt tydlig eftersom den saknas.”  

(Respondent FMV 2019). 

 

Om det inte finns några krav avseende försörjningstrygghet formulerade från 

Försvarsmaktens sida kan det bli svårt att uppnå de operativa förmågekraven. Detta 

sammankopplar oss återigen mot de strategiska beslut som ska forma designen på den 

robusta försörjningskedjan (Tang, 2006). 

 

Nivån på kravställningen blir också viktig. Försvarsmakten övar och tränar ofta i syfte att ge 

soldaterna en rutin och en förtrogenhet med sitt vapen. Om en kravställning på 

ammunitionen endast omfattar att den ska fungera i våra vapen, men inget om kulans 

egenskaper i jämförelse med andra typer, så kan olika sorters ammunition ge olika resultat i 

våra vapen. Detta skulle då kunna leda till att kulans träffläge avviker jämfört med en annan 

modell. Det leder i sin tur till att soldaterna måste rikta annorlunda, bara pga. att soldaten 

bytt ammunition. Att addera denna typ av åtgärder, i en redan stressad och hotfull situation, 

kan leda till att soldaterna glömmer bort och i slutänden förlorar.  

 

Andra krav kan vara rena utvecklingsmässiga förmågekrav. Här kan man tänka sig 

genomslagsförmåga och andra tekniska aspekter på ammunitionen. Denna typ av 

utvecklingsrelaterade krav kan påverka var och vem som man kan eller bör samarbeta med, 

främst i syfte att inte sprida viss information. En annan del kan vara krav på miljö, t.ex. 

vatten- eller vintermiljö. Kravställningarna har därigenom en påverkan på hela 

försörjningskedjan eller i alla fall delar av den. Samtidigt måste kravställningarna balanseras 
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mot kostnaderna eftersom krav ofta genererar högre kostnader kontra en normal och 

standardiserad produkt.  

 

Försörjningskedjans riskegenskaper påverkas av behoven, vilka även kan variera över tid 

(Tang, 2006). Försvarsmaktens operativa förmågekrav är ur vår synvinkel ett reellt exempel 

på behov som skiftar över tid, eftersom behoven finns både i fred, kris och i krig. 

Försvarsberedningen föreslår att kraven på Försvarsmakten ska utgå från att kunna att möta 

ett väpnat angrepp och därutöver kunna verka i minst tre månader med en högst osäker 

omvärldssituation (Försvarsberedningen, 2017).  

 

Samtidigt har vi redovisat att det för närvarande inte finns några krav ansatta på 

försörjningstrygghet i de ammunitionsanskaffningar som genomförs. Hur går det ihop? Har 

vi då ingen försörjningstrygghet?  

 

Att Försvarsmakten idag inte ansatt några försörjningstrygghetskrav vid anskaffningarna av 

finkalibrig ammunition behöver inte betyda att man inte har en säker försörjning sett mot de 

operativa kraven. Man kan ha stora mängder ammunition i lager, men lagernivåerna är 

sekretessklassificerade och därför tar vi endast upp dem i ett principiellt perspektiv.  

 

Några respondenter hävdar att det säkraste sättet att skapa försörjningstrygghet är genom att 

skapa lager som innehåller den ammunition som behövs för att fylla våra krigsförbands 

behov eller att ha lager med de komponenter som behövs för att producera ammunition. 

”Man kan ju köpa sig försörjningstrygghet antingen via lager, vilket är den högsta 

graden av försörjningstrygghet. Då har du ju ditt lager och så länge ingen spränger 

bort det så ligger det ju där.” (Respondent FMV 2019). 

 

”Oaktat vilket scenario vi spelar upp så behöver vi ha ett lager som är så stort att 

det räcker till den verksamhet som FM håller för viktig”. (Respondent FMV 2019). 

 

Också Tang hävdar att frågan om lager måste ingå i processen att utveckla en robust 

försörjning (Tang, 2006). I vårt fall är det Försvarsmaktens operativa förmåga som påverkas 

av besluten kring lagerförvaring av ammunition.  

 

Att skapa lager innebär dock ökade kostnader. Lagerstorleken måste balanseras mot 

ammunitionens livslängd och den årliga omsättningen, annars riskerar man att få kassera 

delar av lagret om ammunitionen däri blir för gammal för ett säkert nyttjande. Det skulle då 

innebära ytterligare omkostnader. Därigenom blir utformningen av försörjningskedjan en 

balansgång mellan det – å ena sidan säkra, men också dyra, och å andra sidan det billigare, 

men mer osäkra alternativet. 

 

Det skulle kunna argumenteras för att försörjningskedjan för finkalibrig ammunition borde 

dimensioneras utifrån det mest omfattande scenariot eller förmågekravet, men vi anser att 

det vore att göra det för enkelt. Försvarsmaktens verksamhet och förmågekrav är allt för 

omfattande och flerdimensionellt. Kraven på organisationen under fredstid är andra eller i 

alla fall annorlunda än de som kommer vid höjd beredskap och krig. Försörjningskedjan 

behöver därför anpassas för alla dessa förmågebehov och scenarion.  
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5.2 Resultat 

I både empiri och referensramslitteratur kan vi se att ett antal egenskaper lyfts upp som 

betydelsefulla för en robust försörjningskedja. För att återkoppla till vårt syfte och 

problemställning vill vi i detta avsnitt sammanfatta hur vi anser att dessa egenskaper går att 

återfinna i den nuvarande försörjningslösningen för finkalibrig ammunition.  

 

I vår presentation av resultatet har vi valt att utgå ifrån de egenskaper som kännetecknar en 

motståndskraftig försörjning. Egenskaperna är sammanställda av författarna till 

Försörjningstrygghet för mängdmateriel (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016). 

 

 

Finns det en övergripande design i den nuvarande försörjningslösningen? 

Vår empiri har visat att Försvarsmakten för närvarande inte har någon genomtänkt design av 

försörjningskedjan. Vid frågor till respondenterna på FMV har vi fått tydliga svar på vilka 

krav Försvarsmakten har ställt i fråga om försörjningstrygghet vid upphandling av 

ammunition. Försörjningstrygghetskraven har uteblivit. Liknande svar lämnades också av 

Försvarsmaktens personal. Vid frågor om varför inga krav har ställts har några respondenter 

svarat att de saknar strategiska beslut, andra att det beror på en strategisk time-out. Vår 

bedömning är att det finns många faktorer som lett fram till denna situation.  

 

Vi tror att en av faktorerna är avsaknaden av kunskap. Empirin har visat att kunskapen om 

upphandlingslagstiftningen är bristfällig hos Försvarsmakten, kunskapen om 

Försvarsmaktens operativa krav brister hos FMV och kunskapen om aspekterna av 

försörjningstrygghet brister hos båda organisationerna. Det krävs i vår mening ett 

dubbelloop-lärande inom organisationen för att ta in och förstå hela utmaningen och dess 

omfattning. Ett tvärfunktionellt arbetssätt tror vi möjliggör detta på ett bra sätt. 

 

 

Är försörjningskedjan kort och bred? 

Vår empiri visar att upphandlingarna sker till lägsta pris på en global marknad. Det ger en 

försörjningskedja som ofta är lång och smal med ett fåtal leverantörer. Några av våra 

respondenter befarar att vi kan bli helt utan ammunition om det land som vi har avtal med 

själva hamnar i en konflikt som innebär att de tillämpar sin förfogandelagstiftning. Vi anser 

att nuvarande design av försörjningskedjan är allt för känslig för störningar och innebär en 

hög risktagning. Nuvarande design påverkar också några av de andra egenskaperna i en 

robust försörjning.  

 

 

Är lagernivåerna anpassade utifrån risk och osäkerhet? 

Några av våra respondenter lyfter upp lagerhållning som den ultimata lösningen på behovet 

av försörjningstrygghet men de har inte arbetat med frågorna i någon större utsträckning. 

Det säger oss att inte heller den egenskapen är utredd av myndigheterna. Lagerhållning 

innebär också kostnader. En avvägning måste göras så att lagerprinciperna står i paritet till 

risker, rådande osäkerhetsläge och budget. 
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Schröder med flera har åskådliggjort detta förhållande i en modell där försörjningskedjans 

utformning och graden av resiliens följer varandra (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 118 

 

 

Finns det reservkapacitet i nuvarande försörjningskedja? 

Reservkapacitet kan upprätthållas genom lagerhållning av råvarorna för produkten i fråga, 

det kan vara i form av produktionsförmåga som finns förberedd och genom samarbetsavtal 

med överenskommelser om ömsesidigt stöd vid behov. Vår empiri visar att det saknas idag. 

Några av respondenterna har talat om samarbete som en möjlighet, andra anser att samarbete 

skapar nya utmaningar också. Några av respondenterna talade om att reservkapacitet skulle 

kunna avtalas med leverantörer som lösning. Det finns idéer om hur detta kan åstadkommas 

men än så länge har det inte implementerats i verksamheten. 

 

 

Är kedjan anpassningsbar, transparent och flexibel? 

För att skapa en agil försörjningskedja behöver samarbetet utvecklas mellan alla ingående 

parter. I ett första skede är samarbetet mellan Försvarsmakten och FMV betydelsefullt för att 

de i sin tur formulera kraven som ställs på leverantörer vid upphandling. Här skulle ett 

tvärfunktionellt arbetssätt kunna bidra till att utarbeta dessa krav. Vi föreställer oss att 

myndigheternas parter tillsammans skapar en arbetsgrupp beståendes av de specialister som 

krävs för upphandlingsprocessen. Vid kravställning skulle agilitet kunna skapas genom att 

ammunitionens utveckling genomförs i ett nära samarbete mellan industri och myndigheter. 

I nuvarande försörjningslösning har vår empiri visat att agilitet inte är beaktat som egenskap. 

 

I vår empiri finner vi inga tecken på att den befintliga försörjningskedjan har någon 

transparens. Redan tidigt i planeringen av försörjningskedjan bör transparensaspekten 

behandlas för att hinna skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå transparens. Det 

tvärfunktionella arbetssättet framstår återigen som en del i lösningen. 

 

 

Samarbete, förtroende och utveckling 

Vi nämnde tidigare att den befintliga försörjningskedjan är lång och smal vilket ger vissa 

konsekvenser. En av konsekvenserna med nuvarande försörjningskedja är att samverkan 

försvåras. I många fall är det långa fysiska avstånd mellan producent och brukare. Det i 

kombination med avsaknad av möjlighet till utbyte av sekretessbelagd information genom it-

system gör att förmågan till gemensam problemlösning fördröjs markant. Även språkliga 

                                                 
8 Bild från (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) 
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förbistringar bidrar till att begränsa förmågan till samverkan. Vår bedömning är att en 

försörjningskedja som är betydligt kortare skulle underlätta samverkan. 

 

För att skapa förtroende tror vi att långsiktiga avtal är en del av lösningen. Vår empiri har 

också visat att förtroendet kan öka mellan parterna inom och mellan myndigheterna. Någon 

av våra respondenter lyfter upp att man blir mer lösningsinriktad för en verksamhet man har 

förståelse för istället för att hitta regelverk som talar emot den önskade lösningen. För att 

utveckla förtroende tror vi också på ett tvärfunktionellt arbetssätt. Med nuvarande arbetssätt 

sker utbytet av information mellan myndigheter i gemensamma ärenden till stor del genom 

skriftliga dokument.  

 

Vår empiri visar att planering i samverkan genomförs, om än i liten utsträckning och endast 

mellan vissa enheter/avdelningar. Vi tror att ett tvärfunktionellt arbetssätt kan bidra till att 

utveckla samverkan. Ett kortare fysiskt avstånd mellan brukare och producent kan också 

bidra till en bättre förmåga till fysisk samverkan mellan parterna vilket underlättar 

utveckling och försök tillsammans mellan brukare och tillverkare. 

 

5.3 Sammanfattning  

Vi kan konstatera att Sveriges nuvarande strategi inom området bygger på ett starkt 

europeiskt samarbete. Lagstiftningen som reglerar upphandling av ammunition har 

utvecklats för att gynna den europeiska inre marknaden. Sveriges utrikes och 

säkerhetspolitik är en del i den helhet som omfattar Sveriges politik, den påverkar i 

samverkan med övrig politik hur försörjningstryggheten skapas. Ett område som kan 

kopplas till utrikes och säkerhetspolitiken och som i förlängningen påverkar 

försörjningstryggheten är samarbetet med andra. Att skapa försörjningstrygghet tillsammans 

kan ses som ett val av design för att öka försörjningskedjans robusthet men det skapar 

samtidigt nya utmaningar i fråga om systemtekniska lösningar. 

 

De strategiska besluten har också nationalekonomiska aspekter. Försörjningstrygghetens 

design är beroende av de ekonomiska ramar politiken ger. Att skapa robust försörjning kan 

dock innebära ökade kostnader. De strategiska besluten ger inriktningen till myndigheterna 

som sedan har att förvalta sina resurser på bästa sätt. 

 

I vår empiri har begreppet nationellt säkerhetsintresse diskuterats. Begreppet kom till som en 

följd av det europeiska samarbetets överenskommelser om en öppen och fri marknad för 

handel inom försvars- och säkerhetsområdet. Man ville genom det nationella 

säkerhetsintresset skapa en möjlighet i lagstiftningen för länder att kunna upphandla varor 

och tjänster som är av särskild vikt för nationens säkerhet utan att gå ut på den gemensamma 

marknaden. Beslut om upphandling med hänvisning till det nationella säkerhetsintresset har 

hittills tillämpats genom strategiska beslut och i begränsad omfattning. Om den hittills 

tillämpade begränsningen bygger på en korrekt tolkning av lagstiftningen är svårt att svara 

på då den ännu inte prövats juridiskt såvitt vi känner till.  

 

Försvarsmaktens kravställningar är inte inriktade på försörjningstrygghet utan fokuserar 

mera på de tekniska aspekterna på ammunitionen. Det finns möjligheter att kravställa mot 

försörjningstrygghetsaspekter – även vid konkurrensupphandling. Men kravställningarna 

dialogiseras inte i tillräcklig omfattning mellan myndigheterna. Förståelsen för hur kraven, 

eller huruvida lagstiftningen accepterar viss kravställning eller inte, är inte känd av 

handläggarna. Ett funktionellt arbetssätt mellan myndigheterna och en hög arbetsbelastning 

påverkar också mängden dialog.  
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Våra respondenter tror inte att ingångna avtal med internationell industri kommer att 

fullföljas i händelse av kris eller krig. Man vill se en ökad nationell tillverkning av 

ammunitionen och att nationell industri kan bidra i större utsträckning i lagerhållningen. 

 

Både empirin och ingångsvärden från vår referensram är samstämmiga i att en 

försörjningskedja inte kan baseras på endast en lösning. Då blir den inte robust och 

motståndskraftig. Snarare svag och högst osäker, vilket den uppfattas vara idag.  

 

Under hela vårt arbete har vi gång på gång funnit argument och inflytelser som pekar mot, 

eller som påverkar andra ingångsvärden i försörjningskedjan för finkalibrig ammunition. Det 

är en helhet som påverkas av respektive underenhet eller beslut som man väljer att ta.  

 

De strategiska inriktningarna ger de övergripande riktlinjerna för hur vår försörjningskedja 

bör upprättas eller fungera i stort, men samtidigt påverkar de operativa kraven hela 

uppbyggnaden och dess design. Vi kan tydligt se hur kompetens och samarbetsformer på 

lägsta nivå påverkar hela kedjan och försörjningen som helhet. 

 

5.4 Resultatmodell 

I vårt arbete har vi i undersökt hur försörjningstryggheten avseende finkalibrig ammunition 

skapas. Vår empiri och referensram har starkt påvisat att en försörjningslösning behöver 

omfatta många olika delar för att kännetecknas som robust. Vi har utifrån detta utvecklat en 

resultatmodell. Modellen baseras på en kombination av teoretisk referensram och det 

empiriska resultatet. Syftet med modellen är att på ett översiktligt sätt visa de teman som 

påverkar framtagningen av robust försörjning.  

 

Modellen innehåller fyra huvudteman, Arbetssätt, Lärandeprocesser, Strategiska beslut, och 

Försörjningskedjans egenskaper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 129 

 

Strategiska beslut har vi hämtat ur vår empiri, där det benämns som nationella strategier och 

är ett av de nyckelbegrepp vi utformade i kodningsarbetet. Begreppet har även förekommit i 

vår sekundära data.  

 

                                                 
9 Egen bild, Resultatmodell 
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Lärandeprocesserna har sin förankring i nyckelbegreppet kompetens. Vi har funnit i vår 

empiri att kompetensen inom arbetsområdet försörjningstrygghet kan utvecklas, detta kräver 

dock ett lärande liknande Argyris dubbel loop lärande. 

 

Försörjningskedjans egenskaper har sitt ursprung i vår sekundära data beståendes av den 

FOI-rapport kring mängdmateriel vi hänvisat till tidigare samt det teoretiska perspektivet om 

riskhantering i försörjningskedjan av Tang. 

 

Arbetssätt kommer ursprungligen ur nyckelbegreppet samarbete. Vi har i vår empiri kommit 

fram till att samarbetet inom och mellan myndigheterna kan utvecklas. I vår teoretiska 

referensram har vi presenterat det tvärfunktionella arbetssättet som ett alternativ till det nu 

tillämpade arbetssättet. 

 

Modellen visar den dynamik som råder mellan dess ingående teman. Alla delar i modellen 

har påverkan på varandra i olika utsträckning. Ett utvecklat arbetssätt kan leda till ett ökat 

utbyte av information vilket i sin tur kan bidra till att kunskapsnivån ökar inom och mellan 

myndigheterna. De strategiska besluten som utgör en grundförutsättning för 

försörjningskedjan påverkar alla de andra delarna i modellen och åt andra hållet påverkas de 

strategiska besluten av arbetssätt, lärandeprocesser och försörjningskedjans egenskaper. 

Försörjningskedjans egenskaper påverkas av arbetssätt, strategiska beslut och 

lärandeprocessen. Ibland har ett ”litet beslut” en påverkan på helheten. Andra gånger kan 

kanske en förändring i de strategiska inriktningarna i endast låg grad påverka hela 

försörjningslösningen. 

 

En viktig del i vår modell är det tvärfunktionella perspektivet och det samarbete som vi 

anser behöver finnas i hela processen. Genom tvärfunktionellt arbete, ökar man förståelsen 

för respektive ingångsvärde eller krav, vilket borgar för en flexibilitet och ökad effekt i alla 

processer.   

För att förstå, lära och även kunna utveckla en organisation krävs en förmåga till kritiskt 

reflekterande över sitt eget arbete. Det kan erhållas genom dubbelloopslärande. Begreppen 

strategiska beslut och kedjans egenskaper har samtliga hämtats från perspektiven på robusta 

försörjningslösningar.  

 

Inledningsvis hade vår resultatmodell en kedjelik uppställning, i linje med Porters 

värdekedja (Porter, 1985), men vi anser att det blir missvisande med en sådan 

modelluppställning. Vår modell med dynamiska cirklar åskådliggör bättre hur vi anser att 

allt i försörjningstryggheten sitter ihop och påverkar varandra.  

 

Våra resultat har givit oss ett antal teman som har betydelse för försörjningstryggheten av 

finkalibrig ammunition. I bilden nedan har vi klätt på den tidigare redovisade 

reslultatmodellen med kompletterande begrepp för att förtydliga vilka komponenter våra 

teman består av. 
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Bild 1310 

 

 

 

Det är också viktigt att inse att när man ökar sina krav på säkerhet, så ökas oftast också 

kostnaderna för hela lösningen.  

 

Med en ökad säkerhet i försörjningskedjan, dvs. att öka dess resiliens genom t.ex. lokal 

produktion eller stora lagernivåer, så ökar även kostnaderna. Det gäller att finna den mest 

kostnadseffektiva lösningen utifrån den säkerhetsgrad man kan acceptera. Här finns tydliga 

beröringar till (Schröder, Lundmark, & Lusua, 2016) och bild 11 på sidan 52. 

 

Samtidigt är det viktigt att skapa en försörjningslösning som fungerar genom alla skeden. 

Den försörjningsmodell som vi nu kan se kan med goda grunder ifrågasättas om det blir 

kärvare i vårt närområde. Men den är troligtvis billigare.  

 

Sammantaget kan vi konstatera att få av de redovisade underpunkterna i modellen är 

beaktade i den nuvarande försörjningslösningen för finkalibrig ammunition. Vi finner inte 

en analyserad och genomarbetad helhet, där varje ingående del omhändertas eller 

sammankopplas mot andra behov eller krav.  

 

Vi vill däremot framhålla att det finns incitament och grunder att bygga en robust 

försörjningskedja utifrån. Detta i form av både strategiska inriktningar, lagstiftning, 

möjligheter till bilaterala och industriella samarbeten, tillverkningskapacitet, kompetent 

personal inom myndigheterna etc, etc.  

 

                                                 
10 Egen bild, Utvecklad resultatmodell 

• Utrikes och säkerhetspolitik 

• Samarbeten med 

nationer/organisationer 

• Ekonomiska ramar 

• Riskhantering 

• Lagstiftning 

• Operativa krav 

• Kort och bred kedja 

• Design som möter 

efterfrågan 

• Lagerhållning som 

möter osäkerhetsnivån 

• Reservkapacitet 

• Agilitet 

• Transparens 

• Samverkan 

• Dubbel loop lärande 

• Kunskap om varandras 

behov 

• Kunskap om de juridiska 

förutsättningarna 

• Kunskap om 

försörjningskedjans 

riskegenskaper 

• Tvärfunktionellt arbetssätt 

• Utvecklat samarbete 
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Som författare kan vi se ett antal möjliga lösningar som mycket väl skulle kunna öka 

robustheten och samtidigt inrymmas i nuvarande strategiska inriktning.  

 

Det skulle t.ex. kunna vara möjligt att upphandla en lokal tillverkare med förutsättningen att 

Försvarsmakten har krav som ansätter att tillverkning och leverans måste säkerställas även i 

krig. Det skulle med samma strategiska inriktning kunna skapas avtal med industrier eller 

andra länder avseende gemensamma lager. Samtidigt är det möjligt att sprida på riskerna 

genom att upphandla flera leverantörer och därigenom skapa fler försörjningskedjor. Etc. 

 

Exemplen kan enkelt mångdubblas, men det avser vi inte göra i detta arbete. Det vore att 

förminska försörjningsproblematikens betydelse och omfattning. Det är ett arbete som 

behöver göras grundligt om man vill öka försörjningstryggheten inom specifikt finkalibrig 

ammunition. 
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6 SLUTSATSER  

6.1 Slutsatser 

 

Utifrån vår resultatmodell och diskussionen kring cirklarnas innehåll, kan man föra en 

argumentation kring huruvida slutsatserna ska prioriteras, eller om dom är delar i en större 

helhet som måste knytas samman i ett övergripande arbete. Det ena utesluter i detta fall inte 

det andra. Vi väljer dock att lista våra slutsatser i prioritetsordning, med motiveringen att allt 

inte kan vara lika viktigt. Något är viktigast.  

 

 

1) Avsaknad av en försörjningstrygg design. 

 

Som vi redovisat i vårt resultatkapitel (5.1-5.3) så finns det inte någon genomtänkt helhet i 

försörjningslösningen för finkalibrig ammunition. Det finns övergripande strategier och 

lagstiftning som följs. Men det viktigaste saknas.  

 

Alla respondenter och all den inhämtade texten med bäring på försörjningstrygghet, ger 

sammantaget en enhetlig bild över hur en försörjningslösning bör konstitueras för att vara 

robust och uthållig över tid. (se kapitel 3.1.1 - 3.1.4 för fördjupning) Detta återfinns inte i 

den befintliga försörjningslösningen.  

  

För att få till stånd en robust försörjningslösning för finkalibrig ammunition krävs att 

Försvarsmakten, FMV, FOI, och kanske även delar ur industrin, tillsammans genomför ett 

grundligt designarbete där alla ingående parametrar analyseras, bedöms och balanseras mot 

varandra. Först när det är gjort kan försörjningslösningen bli trygg och säkerställd i fred, kris 

och i krig.  

 

Att genomföra arbetet tillsammans och tvärfunktionellt kommer att bidra till att det både går 

fortare och ökar förståelsen för kravställningar, utmaningar som kan uppstå, risker, juridik 

och ekonomiska perspektiv. Inom myndigheterna finns goda förutsättningar och en 

omfattande kunskap om de ingående delmomenten redan idag, men allt behöver knytas ihop 

och sättas samman till en genomtänkt, kravanpassad och riskanalyserad helhet. 

 

 

 

2) Otillräcklig kunskap om de juridiska förutsättningarnas möjligheter och 

begränsningar. 

 

Vi har under arbetet funnit en högst varierande kunskapsnivå när det gäller lagstiftningens 

förutsättningar i form av möjligheter och begränsningar. (se kapitel 3.3 för fördjupning) 

Vissa har hävdat att endast ett regeringsbeslut om nationellt säkerhetsintresse kan 

åstadkomma det man efterfrågar i fråga om försörjningstrygghet. Andra hävdar att LUFS 

redan idag ger alla möjligheter. Vad som är rätt kan vi idag inte besvara. Det kan vara så att 

de kravställningar och lösningar som Försvarsmakten behöver ha, inte är applicerbara inom 

LUFS. Detta kan då föranleda andra beslut eller avdömningar.  

 

För att ge hela försörjningslösningen ett tydligt ingångsvärde i hur den bör eller kan byggas 

upp, anser vi att myndigheterna bör klarlägga hur tolkningarna ska göras i den nu gällande 

lagstiftningen.  
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3) Ett funktionellt arbetssätt ger låg grad av samarbete och förståelse. 

 

Vi har som författare uppfattat en tydlig samstämmighet mellan våra respondenter och även 

känt av en vilja att både förstå och delge andra sina kunskaper. Samtidigt har vi också 

förstått att det, i många fall funktionellt organiserade och sekventiella arbetssättet, inte 

bidrar till att handläggarna översprider sina kunskaper eller sin kompetens till andra som 

behöver den. (se kapitel 3.2)  

 

Vi uppfattar också att detta inte är ett individuellt motstånd, utan snarare en kombination av 

många inflytelser i form av både arbetssätt, byråkrati och även underbemanning. Ett 

sekventiellt arbetssätt kan kanske anses vara ett krav då det handlar om byråkrati, men i vårt 

perspektiv så utesluter inte ett tvärfunktionellt arbetssätt det byråkratiska. Att arbeta mera 

tvärfunktionellt med komplexa uppgifter och frågor kan snarare överbrygga och bidra till en 

bättre förståelse och effekt.  

 

Vår slutsats är att Försvarsmakten och FMV bör överse sina arbetsformer och i ökad 

utsträckning arbeta mera tvärfunktionellt. Även i de fall då det är nödvändigt med 

byråkratiska inslag mellan myndigheter.  

 

6.2 Förslag till fortsatt arbete inom myndigheterna. 

 

I samstämmighet med våra slutsatser ger vi följande rekommendationer på fortsatt arbete: 

 

 Försvarsmakten bör tillsätta en ansvarig med uppgift att klarlägga vilka operativa 

krav Försvarsmakten har i respektive skede av fred, kris och krig, och vad kraven 

innebär för den strategiska designen av försörjningslösningen.  

 

 Myndigheterna bör i samråd med ovanstående klarlägga och definiera 

försörjningskedjans design i syfte att uppnå en trovärdig försörjningstrygghet inom 

ammunitionsområdet. 

 

 Myndigheterna bör utreda och klarlägga de juridiska förutsättningarna för 

upphandling, i syfte att ge ingångsvärden till arbetet med den övergripande designen. 

Vi har uppfattat att FMV redan genomfört en analys avseende förutsättningarna inom 

LUFS, men huruvida detta är applicerbart mot de krav Försvarsmakten har, är inte 

känt.  

 

 Myndigheterna bör överse de befintliga arbetsformerna och övergå till ett mera 

tvärfunktionellt arbetssätt inom vissa områden. 
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6.3 Förslag på framtida forskning 

 Vi har i vårt arbete tagit fram en resultatmodell fyra teman som dynamiskt relaterar 

till och påverkar varandra. Det vore intressant att undersöka om samma teman också 

är aktuella inom andra försörjningsområden eller försörjningskedjor med liknande 

komplexitet.  

 

 När Försvarsmakten genomfört det övergripande arbetet enligt slutsats 1 kan det vara 

intressant att genomföra en liknande undersökning som den vi redovisat här, kanske i 

form av komparativ analys, i syfte att redovisa skillnader mellan nu och då. 

 

 Under arbetets gång kunde vi konstatera att FMV ingått en överenskommelse 

avseende försörjningstrygghet inom det nordiska samarbetet. Det första avtalet som 

kan komma att förhandlas, är det som omfattar ammunitionsupphandling. En studie 

avseende vilka försörjningstrygghetsaspekter som beaktats inför överenskommelsen 

kan ytterligare bidra till förståelsen för processerna bakom besluten som leder till 

robust försörjning. Vi föreslår att en studie avseende beslutsprocesserna inför beslut 

som påverkar försörjningstryggheten genomförs. 

  



 

62 

 

 

7 LITTERTURFÖRTECKNING 
Ödman, P.-J. (2017). Tolkning, förståelse, vetande. Hemeneutik i teori och praktik (3:1 

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Andersson, E., Arnevall, L., Asp, V., Blomstrand, R., Deschamps-Berger, J., Ericson, M., . . 

. Sandberg, D. (2017). Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. 

Stockholm: Försvarshögskolan, CRISMART. 

 

Andersson, S. (2104). Om positivism och hermeneutik: en introduktion i vetenskapsteori 

(2:2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Argyris, C. (1976). Single-Loop and Double-Loop Models in Research on Decision Making. 

SAGE Publications, 21(No 3), 363-375. 

 

Blackman, D., Connelly, J., & Henderson, S. (2004). Does double loop learning create 

reliable knowledge? The lerning organisation, 11(1), 11-27. 

 

Danilovic, M. (1998). Tvärdrag (1 uppl.). Linköping: Linköpings universitet. 

 

Eriksson, L. (2005). Strategisk materielhantering i internationella operationer. Luleå: Luleå 

tekniska universitet. 

 

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2015). Organisation och organisering (4 

uppl.). Stockholm: Liber förlag. 

 

Europaparlamentet. (2012). FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS 

FUNKTIONSSÄTT. Bryssel: Europaparlamentet. 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009. (2009). Bryssel: 

Europaparlamentet. 

 

Försvarets Materielverk. (2012). FMV riktlinjer för bedömning av nationella 

säkerhetsintressen i samband med upphandlingar. Stockholm: FMV. 

 

Försvarsberedningen. (2017). Motståndskraft. Inriktningen av totalförsvaret och 

utformningen av det civila försvaret 2021-2025. Stockholm: Regeringskansliet, 

Försvarsdepartementet. 

 

Försvarsmakten. (2016). Militärstrategisk doktrin 2016 (1 uppl.). Stockholm: 

Försvarsmakten. 

 

Försvarsmakten. (den 18 03 2019). Information och fakta. Hämtat från 

www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/tidslinje den 06 05 

2019 

 

Försvarsutskottet. (2010). Försvarsutskottets yttrande 2010/11:FöU2y, Upphandling på 

försvars- och säkerhetsområdet. Stockholm: Regeringen. 



 

63 

 

Hanfeild, R. B., & McCormack, K. (2008). Supply chain risk management. Auerbach 

publications. 

 

Hartman, J. (2008). Grundad teori teorigenerering på empirisk grund. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Holton, J. A., & Walsh, I. (2017). Classic Grounded Theory: Applications With Qualitative 

& Qantitative Data. Los Angeles: SAGE Publications, Inc. 

 

Jacobsen, D. (2017). Hur genomför man undersökningar? Introduktion till 

samhällsvetenskapliga metoder (2:2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Konow, D. (2015). Upphandling på försvarsområdet. Lund: Lunds universitet. 

 

LEDS PLANEK. (2016). Redovisning avseende Försvarsmaktens försörjningstrygghet. 

FM2016-19926:1. Stockholm: Försvarsmakten. 

 

Lombana, J. (2011). Looking for a distinctive model with which to analyze competitiveness. 

19. Barranquilla: Universidad del norte. 

 

Lundh, F., & Jonsson, M. (2012). Från svin till lean. Lund: Lunds universitet. 

 

Lysek, M. (2019). Föreläsning 190311, Om Grounded Theory. Stockholm. 

 

MSB. (2018). Upphandling till samhällsviktig verksamhet – en vägledning. Stockholm: 

"Myndigheten för samhällsskydd och beredskap". 

 

Porter, M. E. (1985). Competitive advantage. New York: The Free Press. 

 

Regeringen. (1974). Regeringsformen (RF) Lag 1974:152. Stockholm: Regeringen. 

 

Regeringskansliet. (2011). Regeringens proposition 2010/11:150 Upphandling på försvars- 

och säkerhetsområdet. Stockholm: Regeringen, Prop 2010/11:150. 

 

Regeringskansliet. (2011). Riksdagens protokoll 2011/12:9 Onsdagen den 28 september. 

Hämtat från www.riksdagen.se: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/protokoll/2011-09-28_GZ099. den 5 mars 2019 

 

Regeringskansliet. (2014). Proposition, 2014/15:109. Stockholm: Regeringskansliet. 

 

Riksdagen. (1978). Förfogandelag (1978:262). Stockholm: Riksdagen. 

 

Riksdagen. (1992). Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Stockholm: 

Riksdagen. 

 

Riksdagen. (1996). Lag (1996:1470). Stockholm: Riksdagen. 

 

Riksdagen. (1999). Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Stockholm: 

Riksdagen. 

 

Riksdagen. (2007). Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Stockholm: Riksdagen. 



 

64 

 

Riksdagen. (2011). Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 

Stockholm: Riksdagen. 

 

Schröder, K., Lundmark, M., & Lusua, J. (2016). Försörjningstrygghet för mängdmateriel. 

Försvarsanalys. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut. 

 

Shawkat, F. (2012). Cross-functional teams for corporate entrepreneurship practices. The 

ISM Journal of international business, 1(4). 

 

Sjödin, C. (2010). Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 264. (K. Hansson, Red.) 

Stockholm: Statens offentliga utredningar. 

 

Statsrådsberedningen. (2017). Motståndskraft, Inriktningen av totalförsvaret och 

utformningen av det civila försvaret 2021-2025. Stockholm: Regeringskansliet. 

 

Svenska Akademien. (2014). Svenska Akademiens ordböcker. Hämtat från 

https://svenska.se/om/om-ordbockerna/ den 12 03 2019 

 

Tang, C. S. (2006). Perspectives in supply chain risk management. International journal of 

production economics. 

 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik (2:15 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Waters, D. (2011). Supply chain risk management; Vulnerability and resilience in logistics. 

Kogan page publishers. 

 

 

 

  



 

65 

 

8 Appendix A: Utskick till respondenter inför intervjun  
 

Syfte och kontextuell ram: Vi genomför under våren ett uppsatsarbete på kandidatnivå. 

Arbetet vi valt omfattar Försvarsmaktens försörjningstrygghet – inom specifikt finkalibrig 

ammunition. Detta främst med anledning av vår tidigare koppling in mot detta område, plus 

att det är ett mängdmaterielområde som omfattar flertalet dimensioner av både kravställning, 

upphandling, juridiska aspekter och påverkansgraden på Försvarsmaktens förmåga om 

leveranserna uteblir. 

Vi bifogar inledningen av vårt arbete (kap 1) där både syfte och problemställning framgår. 

 

Vår syn på intervjun och etiska aspekter: 

Det är viktigt för oss att vi får en så korrekt bild av verkligheten som möjligt. Därför har vi 

satt upp ett antal regler som vi kommer förhålla oss till i hela vårt arbete. 

 

Etiska förhållningsregler:  

Allt som kommer fram under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt om inte 

respondenten särskilt godkänner viss källhänvisning. Detta är en grundsten för vårt arbete. 

Detta innebär att vi kommer att anonymisera all information och alla källor. Efter intervjun 

kommer vi att transkribera allt till text och ge respondenten återkoppling med genomläsning 

och korrektur samt ev uppföljningsintervju.  

 

Särskilt om sekretess: Om något i intervjun bedöms vara sekretessbelagt ska detta särskilt 

beaktas och klargöras under intervjun. Denna del ska inte bandas. Om möjligt ska 

respondenten endast hålla sig till öppen information. Om denna information ändå är viktig 

för arbetet kommer vi att föra en diskussion med respondenten under intervjun och innan 

publicering. 

 

Publicering: Vår kandidatuppsats kommer att publiceras och läggas upp på Halmstad 

Högskolas internetportal. 

 

Samtyckande: Vårt arbete bygger på frivillighet i deltagandet. Det är därav viktigt att du 

som respondent känner dig helt tillfreds med både upplägg och förhållningsregler. Ställ 

frågor och klargör ev farhågor innan. 

 

Intervjutekniska aspekter: Vi avser banda hela intervjun i syfte att kunna transkribera den till 

text efteråt. Själva intervjun kommer genomföras semistrukturerat med endast ett fåtal på 

förhand kända frågeställningar.  

 

Urval: Samtliga respondenter har valts ut av oss utifrån vår förförståelse om era kunskaper 

inom området vi undersöker. Vi hoppas du vill bidra med just din förståelse och ditt 

perspektiv på detta område. 
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9 Appendix B: Intervjufrågor  
 

Förberedelser: Samtliga respondenter ska delges syfte och kontextuell ram både vid 

mötesbokningen och vid tillfället för intervjun i syfte att undvika ev missförstånd. 

 

Starta inspelningen och börja intervjun med frågor om respondenten och dennes roll och 

arbetsuppgifter.  

 

Övergripande intervjufrågor. Dessa ska i stor utsträckning följas upp med underfrågor 

utifrån respondentens inledande svar. 

 

 

Huvudfrågeställning 

 Hur uppfattar du att Försvarsmaktens försörjningstrygghet omhändertas inom 

specifikt det finkalibriga ammunitionsområdet idag? (fredstid) 

 Hur påverkar detta Försvarsmakten strategiskt? (riskperspektiv) 

 

Om kravställningarna 

 Hur uppfattar du FM kravställningar inom just försörjningstrygghet? 

 Hur omhändertar du dessa kravställningar till anbuden? 

 Hur säkerställer du att kraven i anbuden uppfylls? 

 Hur uppfattar du att detta skulle påverkas i en krissituation? 

 

Om juridiska förutsättningar 

 Hur ser du på de juridiska förutsättningarna att omhänderta försörjningstryggheten? 

 Hur har dessa förutsättningar påverkat rent ekonomiskt? 

 Hur ser du på nationell tillverkning kontra LUFS? 

 

Om försörjningstrygghet 

 Vad innebär försörjningstrygghet för dig? 

 

 

Om Kris och Krig  

 Hur uppfattar du att en krissituation eller ett krig skulle påverka Försvarsmaktens 

försörjningstrygghet inom specifikt det finkalibriga ammunitionsområdet? 

 

Om framtiden 

 Hur skulle du säkerställa försörjningstryggheten om du fick välja fritt? 

 Varför då? Fördelar nackdelar? 

 

 

Avslutning: 

 Finns det något som vi inte berört under intervjun men som du anser viktigt? 
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10 Appendix C: Begreppsförklaringar 
 

Försörjningstrygghet 

Allmänt 

Vårt arbete kretsar i allra högsta grad kring begreppet försörjningstrygghet. För att förstå hur 

vi tolkar och definierar försörjningstrygghet väljer vi att i detta avsnitt gå in på begreppet lite 

djupare.  

 

Ordet eller föresatsen om dess innebörd kan ses ur flera perspektiv, både rent 

livsåskådnings- och definitionsmässigt.  Sett i ett hermeneutiskt perspektiv (Andersson S. , 

2104) måste begreppet förstås i sitt sammanhang. Om vi utgår från försörjningstrygghet som 

företeelse så är detta föränderligt tillsammans med andra samhälleliga förändringar över tid. 

Ett exempel på detta kan vara hur försörjningstryggheten omhändertas.  

 

Försörjningstrygghet kan t.ex. skapas genom stora lager inom egen organisation, eller 

genom att företaget beställer varorna då de behövs. Olika lösningar ger olika effekter, 

förknippade med kostnader och i varierande grad känsliga för påfrestningar av olika slag. En 

logistikkedja kan vara olika lång, och en lång kedja är vanligen mer sårbar än en kort. 

 

Definition 

Definitionsmässigt finns inte ordet försörjningstrygghet i svenska akademiens ordbok, dock 

finns begreppet försörja, vilket har synonymerna tillgodose eller fortlöpande uppehälle. Den 

andra halvan av begreppet är trygghet som har synonymerna säkerhet, skydd och garanti. 

(Svenska Akademien, 2014) Ordet försörjningstrygghet får då tolkningsmässigt en betydelse 

om garanti om fortlöpande uppehälle, vilket i vår kontext ger säkerhet utifrån en 

kontinuerlig leverans av de varor eller tjänster vi upphandlat, även i händelse av kris eller 

krig. 

 

 

Försvarsmakten har i ett svar till Försvarsdepartementet redovisat följande definition av 

begreppet försörjningstrygghet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samma skrift påtalas vikten av att försörjningslösningarna i citatet ovan omfattar flertalet 

åtgärder, både mätbara och icke kvantitativa åtgärder. Lösningarna ska bygga på både 

robusthet på lägsta nivå till avtal på strategisk och internationell nivå.  (LEDS PLANEK, 

2016) 

 

I vårt arbete kommer vi att använda samma definition av försörjningstrygghet som 

Försvarsmakten gjort ovan.  

 

 

 

”Försörjningstrygghet ska skapa försörjningslösningar som bygger på 

förtroendeskapande åtgärder för behoven i fred, kris och krig. Med 

förtroendeskapande åtgärder avses att etablera långsiktiga relationer där 

parterna tydliggör ambition och förmåga både på politisk och på praktisk nivå. 

Försörjningstrygghet syftar till att säkerställa att Försvarsmaktens förband har 

tillgång till de förnödenheter och tjänster som erfordras.” (LEDS PLANEK, 

2016) 
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Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)  
En lag som tar sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 

2009. LUFS är en utveckling av lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), och 

syftar till att omhänderta upphandling av sådan materiel och verksamhet där de tidigare 

lagarna inte lämpar sig. (Regeringskansliet, Regeringens proposition 2010/11:150 

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 2011) 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 

Ett EU-direktiv som syftar till att förstärka den Europeiska försvarsindustriella 

gemensamma marknaden för försvarsmateriel.  

 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)  

Det fördrag som reglerar och fastställer områdena för och avgränsningen av de villkor som 

gäller för utövandet av unionens befogenheter. Fördraget utgör tillsammans med fördraget 

om Europeiska unionen de fördrag som unionen grundas på. (Europaparlamentet, 2012) 

Benämns i detta arbete EUF-fördraget. 

 

Nationellt säkerhetsintresse 

I EUF-fördraget medger artikel 346 att medlemsstaterna har möjlighet, att utifrån vissa 

förutsättningar göra särskilda undantag från EU-rätten och nationell lagstiftning, i syfte att 

skydda väsentliga nationella säkerhetsintressen. I proposition, 2014/15:109 är stridsflyg- och 

undervattensförmågan utpekade som väsentliga säkerhetsintressen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Försvarsmaktens upphandlingsprocess 

Mellan åren 2013-2018 var Försvarsmakten hänvisad att gå genom FMV när det gällde 

inköp och upphandlingar. Från och med den 1 januari 2019 kan Försvarsmakten själv 

genomföra upphandlingar. Det finns dock materielområden där FMV fortfarande genomför 

hela anskaffningsarbetet. Ammunitionsanskaffning är ett av dessa områden.  

 

Det som reglerar vilken myndighet som ansvarar för vilken anskaffning styrs av dels 

Regeringen genom den anslagsfinansiering som myndigheten ges ansvar för, och dels av 

myndigheten själv, eftersom myndigheten (t.ex. Försvarsmakten) kan ge en annan 

myndighet (t.ex. FMV) ansvar för vissa projekt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Genom att det i Sverige finns kunskap om hur de system som realiserar dessa 

förmågor har konstruerats erhålls unik systemkunskap. Att bibehålla 

stridsflygförmågan och undervattensförmågan utgör väsentliga 

säkerhetsintressen för Sverige.” (Regeringskansliet, Proposition, 2014/15:109, 

2014) 
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Översiktligt genomförs en ammunitionsanskaffning enligt följande: 

 

 
Bild 14 11 

 

Försvarsmaktens materielbehov grundas primärt i en materielplan som normalt sett sträcker 

sig över 12 år. Det första året i perioden gäller även som offertförfrågan till FMV (1). I 

materielplanen definierar Försvarsmakten vilka krav som gäller för den specifika materielen 

och under året initieras uppdraget mot FMV. Vid initieringen klarläggs ev frågor och 

förutsättningarna avseende antal, ekonomi etc. läggs fast, i syfte att ge FMV möjlighet att 

projektera anskaffningen utifrån en fastställd överenskommelse (2).   

 

FMV återkommer därefter till Försvarsmakten med en formell offert där hela projektet 

redovisas med antal, tider etc. Om Försvarsmakten antar offerten (3) blir det ett bindande 

avtal och FMV kan övergå till att genomföra själva upphandlingen på de sätt som lagen då 

medger.  

 

FMV hanterar därefter all annonsering, upphandling, uppföljning av projektet och 

slutlevererar produkten till Försvarsmakten (4). När materielen kommit till Försvarsmakten 

sker det avslutande arbetet med formella beslut om användning och materielen tas i bruk (5).  

 

Illustrationen ovan redovisar inte tiden för en anskaffning, utan endast den sekventiellt 

uppbyggda arbetsplanen och dess principiella beslut. En materielanskaffning kan pågå under 

kort till lång tid, ibland månader, ibland flera år, allt beroende på vilken materiel, vilket antal 

och den reella leveranstid det rör sig om. 

 

För ammunitionsanskaffningar är det som minst 10 månader, men normalt sett pågår en 

ammunitionsanskaffning ca 3-5 år. 

 

 

 

                                                 
11 Egen bild 
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Förfogandelagen (1978:262) 

Denna lag inträder när riket kommer i krig eller när Regeringen så beslutar. Med 

förfogandelagen får staten ta i anspråk egendom eller tjänster för att tillgodose totalförsvaret 

eller folkförsörjningen. (Riksdagen, Förfogandelag (1978:262), 1978) 

 

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt 1-3 §§ (1992:1403) finns det således två nivåer av höjd beredskap, antingen skärpt 

beredskap eller högsta beredskap. Högsta beredskap innebär att all samhällsverksamhet ska 

inriktas mot totalförsvaret. Vad skärpt beredskap innebär är inte klarlagt i detalj, men det 

beror på att regeringen ska kunna välja vad den skärpta beredskapen innebär i just den 

situationen. Om Sverige höjer beredskapen till skärpt, eller högsta beredskap innebär inte 

med automatik att riket är i krig. Det omvända är dock reglerat i 3 §, dvs att högsta 

beredskap gäller om riket är i krig. 

 

Fred, kris och krig 

Fred är generellt sett det tillstånd som existerar i en stat när krig eller väpnad konflikt inte 

råder. Kris kan uttryckas som svårare påfrestningar på samhället eller på särskilt avgörande 

samhällsfunktioner, exempelvis med anledning av olyckor eller katastrofer. Kris kan även 

existera med anledning av fara för krig, att det är krig i närområdet eller att nationen har 

varit i krig.  (Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2016, 2016) 

Krig är det tillstånd som råder om landet utsätts för ett väpnat angrepp eller efter riksdagens 

medgivande. (Regeringen, 1974, ss. kap 15, §14) 

 

Force Majeure 

Force majeure är en juridisk term som förekommer som begrepp oftast inom avtalsrätt. 

Ordet används för att beskriva onormala eller oförutsedda händelser som gör att en 

avtalspart inte binds vid sina avtalsmässiga förpliktelser. Krig, kriser, naturkatastrofer, 

statliga ingripanden och liknande benämns många gånger som force majeure.  

” 1 § Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap 

är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap 

är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas. 

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet 

(civilt försvar). Lag (1996:1470). 

2 § Totalförsvarsresurser skall utformas så att de även kan användas vid 

internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och stärka samhällets 

förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället. Lag 

(1996:1470). 

3 § Är Sverige i krig råder högsta beredskap. 

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som 

är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har 

varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta 

beredskap. Lag (1996:1470).” (Riksdagen, Lag (1992:1403) om totalförsvar och 

höjd beredskap, 1992) 
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nämner i sin vägledning 

"Upphandling till samhällsviktig verksamhet” tre kriterier som präglar ändrade förhållanden 

som normalt sett kan anses som force majeure. (MSB, 2018) 

(i) En extern händelse som ingen av parterna har någon del i eller kontroll över.  

(ii) En onormal händelse som var oförutsägbar vid tillfället för kontraktet. 

(iii) När en händelse skapar ett så stort hinder för leverantören att denne inte, helt 

eller delvis, kan fullborda sina åtaganden.  

 

MSB pekar även på att bedömningen om force majeure görs subjektivt utifrån den enskilde 

leverantören. Det måste därför inte vara en objektiv omöjlighet att prestera, oaktat vem som 

åtagit sig uppdraget. Detta ska beaktas särskilt vid upphandlingar av de samhällsviktiga 

tjänster som är avsedda att fungera även under störda förhållanden. (MSB, 2018) 

 


