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Förord 
Examensarbetet är utfört på Försvarsmaktens Logistik i Boden under slutet av 
2002 och vintern 2003. Mitt examensområde är industriell logistik och är det 
avslutande momentet i min civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska 
universitet. 
 
Under examensarbetets gång har jag varit i kontakt med många personer som 
har varit tillmötesgående och hjälpsamma. Därför vill jag nu tacka alla de som 
hjälpt till under detta arbete. 
 
Jag vill hos Försvarsmakten speciellt tacka uppdragsgivaren Jan Bottne för hans 
tips och stöd under arbetets gång. 
 
På den akademiska sidan vill jag tacka Torbjörn Wiberg som varit min hand-
ledare vid avdelningen för Industriell logistik på Luleå tekniska universitet. 
 
Arbetet har för min del varit väldigt lärorikt och gett mig kunskaper som jag 
säkerligen kommer att ha nytta av i det fortsatta arbetslivet. 
 
Luleå den 9 maj 2003 
 
 
Jesper Pettersson 
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Sammanfattning 
Försvarsmakten sköter förutom vissa undantag all distribution av drivmedel till 
de interna kunderna. Inom Försvarsmakten finns planer om att undersöka om 
detta drivmedelsarbete sköts effektivast inom försvaret, eller om externa 
leverantörer kan göra det bättre. Innan beslut tas skall det undersökas hur det går 
till i nuläget samt vilka förbättringar som kan göras på det egna arbetet. 
Resultatet av detta skall sen tas med vid jämförelsen med de externa 
leverantörernas förslag. 
 
Detta projekt beskriver hur drivmedelsarbetet sköts inom Försvarsmaktens 
logistik. Beskrivningen består av en nulägesanalys, processbeskrivningar, 
hanteringskostnader samt förbättringsförslag. 
 
Nulägesanalysen skapades i ett tidigt stadium i projektet och den beskriver 
drivmedelsarbetet på två utvalda enheter, Försörjningsenhet södra Norrland 
(FörsE SNO) och Försörjningsenhet Skaraborg (FörsE SKA).  
I projektet gjordes enligt syftet även en processbeskrivning av Försvarsmaktens 
hantering gällande drivmedel, från beställning av drivmedel av civil leverantör 
till eventuell återlämning samt tillhörande administration. 
 
Nästa steg är de kostnader som uppstår av hanteringen av drivmedel, detta in-
hämtades genom en förfrågan till de 14 försörjningsenheterna. Kostnader som 
eftersöktes var de som låg i direkt koppling med drivmedelsarbetet, hyres-
kostnader, lönekostnader, servicekostnader samt de lagerkostnader som till-
kommer på grund av lagernivåerna. 
 
Rapporten tar till slut upp ett antal förbättringsförslag som bör beaktas, dessa 
strävar mot att minska den manuella arbetsmängden på anläggningarna och att 
bli så kallade obemannade anläggningar. Förslagen som lämnats är att det bör 
införas ett enhetligt och sammankopplat system inom hela Försvarsmakten för 
drivmedelsanläggningarna, förbrukningar bör registreras automatiskt vid för-
brukningstillfället, automatisk pejlingsutrustning bör införas samt att onödiga 
eller omotiverade arbetsuppgifter tas bort eller flyttas. Ytterligare ett förslag är 
lämnat angående fakturahanteringen. 
 
I rapporten presenteras uppgifter om hur mycket dessa investeringar får kosta 
Försvarsmakten innan kostnaden blir för stor i relation till besparings-
möjligheterna. Läs vidare i rapporten exakt hur dessa underlag tagits fram och 
hur resultatet ser ut. 
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Abstract 
This project was ordered by the chief of staff at “Förrådsenheten” in Boden and 
it describes the work today within “Försvarsmaktens logistik”. The description 
consists of a study of the present situation, the work processes, costs and also 
suggestions of improvement. 
 
The study of the present situation was done in an early stage of the project and it 
describes the work at two chosen units. Those are FörsE SNO and FörsE SKA. 
Also there was created a description of the different processes concerning the 
distribution of fuel, from the time of the order from the supplier until the possi-
ble return of fuel from the customer after the exercise is over. Of course these 
descriptions contain information of the different administration stages. 
 
The next steps are the costs that come from the distribution of fuel. These costs 
were received through a survey that was sent to all of the 14 supporting units. 
The chosen costs are all connected to the distribution of fuel such as rent, pay-
ments, service and also the cost of keeping the fuel in stock. 
 
Eventually the project presents a number of improvement suggestions that 
should be looked upon. Most of these concentrate in reducing manual elements 
of the work and therefore increasing the efficiency of the distribution. The sug-
gestions are the following, an integrated and linked distribution system, auto-
mated and instant registration of the consumptions of fuel, automated stock 
measurement systems and also elimination or moving of some types of work. 
There is yet another suggestion concerning the invoice management (Payment of 
invoices). 
 
In the report there are calculations that show how much these investments are 
allowed to cost in relation to the increase in efficiency. 
  
Look into the report to see exact how this thesis was done and also what the out-
come are. 
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 Inledning 

1 Inledning 
I detta kapitel ges bakgrunden till examensarbetet. Här beskrivs även syftet med 
arbetet samt de avgränsningar som gjorts. Sist i kapitlet ges läsanvisningar till 
rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten Logistik (FMLOG) skapades med tanken att effektivisera och 
rationalisera underhålls- och stödverksamheten inom Försvarsmakten. 
Förbanden kan på detta sätt ägna sig åt sin kärnverksamhet. FMLOG skall se på 
verksamheten med ett mer kundfokuserat synsätt än vad som gjorts förut inom 
försvarsmakten. 
 
Stora besparingskrav har lagts på försvarsmakten de senaste åren vilket nu även 
påverkar FMLOG. Enheten, vilken är inriktad på logistik, ser effektivisering och 
rationalisering som viktiga instrument för att uppnå kraven på lägre kostnader. 
Vidare anses att helhetsbilden över behoven i landets olika enheter ger stor-
driftsfördelar och i sin tur möjliggör verksamhet vid färre platser. 
 
Flera utredningar har tidigare gjorts inom enheten när det gäller distribution av 
drivmedel samt hur detta arbete effektivast görs. De har ofta ansetts vara färgade 
av egna åsikter och en stark vilja att inte tappa arbetstillfällen. Av denna an-
ledning öppnade chefen för Förrådsenheterna för tanken att ta hjälp utifrån, 
vilket skulle minska risken för liknande kritik gentemot utredningarna. 
 
Kontakter togs med Luleå tekniska universitet och dess logistikavdelning om att 
göra en ny utredning av drivmedelsförsörjningen och denna gång av utom-
stående personal. 
 

1.2 Problemformulering 
Försvarsmakten har ett stort antal fordon i den dagliga tjänstgöringen, alltifrån 
gräsklippare till stora stridsvagnar eller flygplan. Dessa fordon förbrukar en stor 
mängd drivmedel, vilket idag köps in och distribueras till varje verksamhetsplats 
av FMLOG. De har i sin tjänst beroende på vilken verksamhetsplats det gäller 
egna bensinstationer, gårdscisterner samt en del övriga anläggningar för att klara 
denna försörjning.  
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försörjningen på ett mer rationellt och kostnadseffektivt sätt. Men innan det är 
möjligt att ta steget till att undersöka externa leverantörer vill FMLOG under-
söka den interna hanteringen av drivmedel, hur den går till och vad den kostar 
försvarsmakten. Drivmedel definieras i detta arbete som diesel, bensin samt 
övriga oljor och fetter med användningsområdet markgående fordon. 
 

1.3 Syfte 
Projektet skall ta fram modell som beskriver hur försörjningen av drivmedel till 
fordon ser ut inom försvarsmakten. Denna modell skall ligga som en del i det 
underlag som senare skall lämnas till eventuella externa leverantörer. Den slut-
giltiga rapporten skall innehålla dessa punkter: 
 

 Nulägesbeskrivning av drivmedeldistributionen inom två 
försörjningsområden. 

 
 Kostnadsundersökning av Försvarsmaktens drivmedelsdistribution inom 
Sverige. 

 
 Processbeskrivning av drivmedelsarbetet. 

 
 Rationaliseringsmöjligheter. 

 

1.4 Avgränsningar 
I uppgiften ingår inte drivmedel till luft- eller vattenburna fordon. 
 
I Projektet har avgränsning gjorts i det geografiska området vilket gjort att det 
primära undersökningsområdet är Försörjningsenhet södra Norrland (FörsE 
SNO) och Försörjningsenhet Skaraborg (FörsE SKA). Dessa två områden anses 
innehålla alla nödvändiga delar för att möjliggöra ett tillfredsställande resultat 
gällande nulägesbeskrivningen och arbetsprocesserna i utredningen. Denna av-
gränsning gäller dock ej kostnadsundersökningen. 
 
Projektet berör inte drivmedelshantering i händelse av ofred eller beredskap. 
Ingen hänsyn kommer heller att tas till eventuell tillväxt eller nedgång i driv-
medelsförbrukningen. 
 
Avgränsning har även gjorts så att utredningen i nulägesbeskrivningen räknar 
med en bensin-, diesel- och oljetyp. Detta innebär att alla olika typer av driv-
medel som inräknas samlas i ett av begreppen som de tillhör. 
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1.5 Råd till läsaren 
I bilaga tio finns en ordlista där det går att se de olika förkortningarna och dess 
betydelse. 
 
De som läser detta arbete och är insatta i området kan om de vill koncentrera sig 
på kapitel två för att se angreppssätt och teori, kapitel fem till nio för att se 
resultat och diskussion.  
 

 Första kapitlet innehåller en bakgrund till de problemområden som ligger 
till grund för examensarbetet. Vidare beskrivs syftet samt de avgräns-
ningar som har gjorts. 

 Andra kapitlet beskriver angreppssätt och metoden som i arbetet använts 
för att uppnå syftet med examensarbetet. 

 Tredje kapitlet redogör för de teorier som använts för att slutföra detta 
examensarbete samt ge stöd och belägg till de resultat som utarbetats. 

 Fjärde kapitlet ger en kortfattad beskrivning av FMLOG och dess olika 
delar. 

 Femte kapitlet visar en nulägesbeskrivning av två olika försörjnings-
enheters arbete med drivmedelsförsörjningen. Nulägesbeskrivningen av 
drivmedelsarbetet är avskild från verksamhetsbeskrivningen av den 
orsaken att den ingår i syftet. 

 Sjätte kapitlet presenterar den kostnadsundersökning som gjordes för att 
ta reda på de totala kostnaderna från drivmedelsdistributionen.  

 Sjunde kapitlet presenterar en kort analys över nulägesbeskrivningen, 
sedan följer processbeskrivningarna, förbättringsförslagen och de 
kostnaderna som framkom ur kostnadsundersökningen. 

 Åttonde kapitlet presenterar resultatet som utarbetats för att lösa syftet 
med examensarbetet. 

 Nionde kapitlet innehåller en diskussion med slutsatser om arbetet och 
dess genomförande samt de förbättringsförslag som utarbetats. Vidare 
åskådliggörs ett antal områden där vidare arbete kan vara intressant. 

 I det tionde kapitlet ligger de referenser till den litteratur, personer och 
Internetadresser som använts i detta examensarbete. 

 
Sist i arbetet ligger de bilagor som refereras från arbetet. 
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2 Metod 
Detta kapitel tar upp urvalet av angreppssätt och valet av metoder. Även 
reliabiliteten och validiteten tas upp i detta kapitel. 
 

2.1 Forskningsansats 
Enligt Ljungberg (8) finns det tre vanliga forskningsansatser: 
 

1. Analytisk 
2. Actor-based 
3. System 

 
Den analytiska ansatsen tar sin ansats i nuvarande teorier och försöker därefter 
bevisa eller motbevisa olika hypoteser. Den fokuserar oftast på detaljer för att 
visa helheten samt har ofta ett kvantitativt synsätt. Kvantitativt innebär att det 
många gånger finns exakta siffror att arbeta med. 
 
Typiska metoder för den analytiska forskningsansatsen: 
 

 En disciplin 
 Passiva studier 
 Atomistiskt synsätt 
 Testa hypoteser 
 Kvantitativ 

 
När det gäller nästa ansats, ”actor-based” ser den på verkligheten som socialt 
uppbyggt och inte objektiv. Denna verklighet delas av en grupp människor och 
samma verklighetssyn delas då ej av andra grupper utanför den egna. För att 
verkligen förstå hur saker fungerar måste man här interagera med insatt personal 
så att förståelse för olika typer av händelser kan uppstå. Detta angreppssätt 
passar bra för att exempelvis förstå hur andra och tidigare utredare har sett på 
saken, vilket inte skall göras i detta projekt. 
 
Systemansatsen beskriver ett system som består av ett antal delar, och att dessa 
delar bör undersökas tillsammans med en helhetssyn av systemet. Med detta 
menas att för att förstå en del måste man förstå vart i det hela systemet denna del 
sitter och varför. Systemansatsen har alltså ett holistiskt synsätt, vilket innebär 
att ansatsen har en helhetssyn. 
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Typiska arbetsmetoder för Systemansatsen: 
 

 Flera discipliner 
 Interagering för förståelse 
 Holistiskt synsätt 
 Sambandutredning 
 Kvalitativ 

 
Dessa tre ansatser har granskats och av dessa valdes systemansatsen eftersom 
forskaren i systemansatsen kan använda sig av flera olika inlärningssätt, 
undersöka samband, interagera och göra kvalitativa undersökningar. Denna 
ansats kan sägas vara mer flexibel och öppen för egna tolkningar än den 
analytiska och mer objektiv och inte lika socialt betingat som ”actor-based”. 
 

2.2 Val av metod 
Då det gäller detta examensarbete är det väldigt viktigt att förstå hur det ser ut i 
dagsläget för att ha möjlighet att uppnå syftet. Här gäller det att ha en insikt i 
detaljer men hela tiden se detaljernas plats i helheten och hur resultatet ska 
appliceras på de andra försörjningsenheterna. 
 
Enligt Yin (12) används fallstudien för att utforska nutida fenomen eller 
händelseförlopp vars samband med den miljö där det hela tar plats inte är full-
ständigt tydligt. I en sådan studie används källor från flera sidor. 
 
Gällande drivmedelshanteringen inom Försvarsmakten anses case-studien av 
skribenten vara en bra metod då den ger djup och specifik insikt om ett område. 
 
För att göra den del av arbetet som inbegriper kontroll av alla försörjnings-
enheter användes en enkätundersökning för att snabbt samla in data från många 
respondenter runt om i Sverige inom de olika försörjningsenheterna. Genom att 
använda sig av en enkätundersökning sparades tid jämfört med alternativet att ta 
reda på kostnaderna personligen genom telefonintervjuer eller besök. 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (1) kan en drastisk processförändring innebära en 
större förbättring men kostnaden för genomförandet är större och därmed även 
risken att misslyckas. Detta medförde att förbättringsförslagen styrdes mot att 
arbeta med flera mindre förbättringar istället för de stora drastiska 
förändringarna ”Business process reorganisation” (BPR). 
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Slutligen för att undersöka vissa delar av förbättringsförlagens följder och hur 
stort arbete obemannade drivmedelsanläggningar kräver gjordes en mindre 
benchmarking där civila företag kontaktades. 
 

2.3 Datainsamling 
Insamlandet av data har gjorts på olika sätt i olika delar av examensarbetet. 
Personliga intervjuer står för en stor del av insamlingen. Nedan beskrivs de olika 
datainsamlingsmetoder som används i examensarbetet. 
I början användes Luleå tekniska bibliotek för att hitta olika intressanta böcker. 
Här undersöktes med hjälp av en sökmotor även artiklar och tidigare arbeten 
inom området även om inget direkt hittades. Sökord som användes berörde 
bland annat dessa områden: logistik, petroleum industry, distribution, 
management system, optimization med flera. 
 
Den del av informationen som rör verksamhetsbeskrivningen inhämtades från 
Boden, då uppdragsgivaren är belägen där. 
 
Två större studiebesök anordnades under två veckor där stor mängd information 
samlades angående nuläget på de valda enheterna (Bilaga 1). Information in-
hämtad vid dessa tillfällen ligger till grund för analysen av FörsE SNO och 
FörsE SKA samt delvis de modeller av arbetsprocesser som är skapade.  
 
Övriga intervjuer där besök ej kom i fråga sköttes över telefon. 
 
I en enkätundersökning inhämtades information från divisionsnivån och i den 
efterfrågades det totala kostnadsläget angående drivmedelsarbetet genom sju 
olika frågor. (bilaga 2) 
 

2.4 Validitet & Reliabilitet 
Två av de viktigaste delarna som måste behandlas inom vetenskapliga arbeten är 
hur pass bra validitet och reliabilitet arbetet har. Inför detta är det viktigt att 
förstå innebörden och skillnaden mellan de två.  
 
Fritt översatt från Zikmunds (13) definition av validitet ”Förmågan hos ett mät-
instrument eller dylikt att mäta det den var tänkt att mäta”. 
Att mäta det som är tänkt förstår alla hur viktigt det är, tyvärr så räcker det inte. 
Då det gäller reliabiliteten måste mätningarna även vara generella på så sätt att 
samma resultat nås vid varje tillfälle någon gör samma undersökning, Eriksson 
& Wiedersheim-Paul (4). 
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I detta arbete anses reliabiliteten vara hög eftersom ett flertal olika personer har 
intervjuats inom samma område, i detta fall personer inom de valda geografiska 
områdena som arbetade direkt med drivmedelshanteringen. Valen av personerna 
till intervjuerna gjordes dessutom i samråd med en utvald kontaktperson på 
respektive försörjningsenhet. Risken med att arbetet styrts eller färgats i och 
med att intervjupersonerna valdes i samråd med personal på Försvarsmakten är i 
detta fall väldigt låg. Styrningen har enbart gällt vilka som arbetar inom området 
på de olika verksamhetsplatserna. Svaren som inhämtades från intervjuerna 
skrevs först ned på papper och sedan på dator, detta för att inget skulle missas 
från intervjutillfället till analys och rapportskrivandet. Dessa svar jämfördes 
sedan med varandra för att undersöka om felaktigheter uppstått. 
 
Angående validiteten har frågorna varit utformade på ett sådant sätt att arbetet 
hela tiden skall gå framåt. Frågor har ställts med koppling till resultatet som 
skall uppnås. Litteratur har studerats för att öka kunskapen om intervjuer och 
hur frågorna bör ställas vid intervjutillfället, Zikmunds (13). 
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3 Teori 
Här följer en definition av logistik, dess historia och de olika teorier som detta 
examensarbete bygger på. Teorierna i detta kapitel är utvalda med tanke på 
arbetets utformning och de metoder som använts inom projektet. 
 

3.1 Historisk logistik 
Den ursprungliga och ”medvetna” användningen av logistik kommer enligt 
Storhagen (11) från Frankrike i slutet på 1600-talet och var förknippad med 
leverans av krigsmaterial samt förnödenheter av olika typer. Materialet skulle 
vara levererat med rätt mängd inom rätt tid och till rätt plats. Fram till dags dato 
har ämnesområdet spridit sig längre in i samhället men kopplingen mellan 
militära verksamheter och logistik är fortfarande starkt. 
 

3.2 Logistik idag 
De flesta idag anser nog att logistik är synonymt med transporter och lagring av 
olika typer av varor då dessa trots allt är kärnan i logistiken enligt Persson & 
Virum (9). 
 
En definition enligt Segerstedt (10) lyder ”Ett synsätt för att tillgodose behovet 
av integrerad och effektiv administration och produktflödet från råvaru-
leverantör, via samtliga led, till slutlig konsument av den färdiga produkten”. Av 
denna definition kan man läsa att logistiken kan vara klart bredare än enbart 
transporter av varor. 
 
Enligt Persson & Virum (9) kan dessa aktiviteter vanligtvis räknas som 
logistiska aktiviteter: 
 

1) Transport. 
 
2) Lagring och lagerstyrning. 
 
3) Materialhantering och förpackningar. 

 
4) Orderbehandling och kundservice. 

 
5) Prognoser. 

 
6) Produktionsplanering. 
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7) Inköp och materialförsörjning. 
 

8) Andra aktiviteter. 
Det finns övriga aktiviteter som exempelvis reservdelar och reservdels-
styrning, övrig service och underhållsverksamhet mm. 

… 

3.3 Processer 
I alla organisationer används aktiviteter som upprepas i tiden och ofta utförs på 
samma sätt medan vissa enbart används kanske en enda gång. I forskning är 
naturligtvis ämnet olika varje gång men arbetssättet kan vara lika. Inköp av 
material är ett exempel där vissa detaljer ständigt köps in men vissa detaljer 
kanske enbart vid ett tillfälle. Det är dessa upprepade aktiviteter som kallas för 
en process, Bergman & Klefsjö (1). 
 
Ett annat sätt att se på en process är som en aktivitet i egenskap av att den har en 
början och ett slut. Det måste därutöver finnas en överenskommelse mellan 
kunden, som kan ses som uppdragsgivare och leverantören, som kan ses som 
uppdragstagaren, Engnell (3) 
 
Att ha möjlighet att se arbetssättet i en överskådlig process har många fördelar 
inom ledning, inskolning av nya medarbetare och förbättringsarbete. 
 

3.3.1  Processledning 
Arbetet med att förbättra och leda processerna är så viktigt att det fått ett eget 
namn, processledning. De olika stegen i processledning kan enligt Bergman & 
Klefsjö (1) sammanfattas i fyra olika steg: 
 

 Organisera och förbättra. 
Definiera ägarskap och utse en processförbättringsgrupp. 
 

 Förstå processen. 
Definiera gränssnitt, undersök vilka som är kunder och leverantörer samt 
dokumentera arbetsflödet. 
 

 Styr processen kontinuerligt. 
Bestäm mätpunkter och utför mätningar regelbundet. 
 

 Förbättra processen kontinuerligt. 
Använd information från mätningar och styrsystem för att förbättra 
processen. 
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För att förtydliga vikten av processarbetet vid tal om förbättringar tas ett citat ur 
Bergman & Klefsjö (1) ”Utan en process har vi svårt att tala om förbättringar”. 
 

3.3.2  Kartläggning 
För att klara av att styra processerna och göra de förbättringar som krävs behövs 
kunskap om hur läget ser ut vilket klaras av genom en kartläggning. Enligt Hill 
(6) är detta ett viktigt inslag i förbättringsarbetet. 
 
Kartläggningen fungerar på många sätt som ett utgångsläge för den fortsatta 
analysen och förbättringsarbetet. Hur djupt ned i processerna kartläggningen 
skall göras beror på hur komplicerat arbetet är och av vilken anledning kart-
läggningen görs. Exempel på kartläggning kan läsas i figur 3.1.  
 
 

Delprocess

Aktivitet

Input Output

 
 
Fig. 3.1  Nedbrytning av process 
 
De vanligaste metoderna att beskriva kartläggningen är dels genom ett flödes-
diagram och dels genom blockdiagram. Det som används i detta examensarbete 
kommer att vara flödesdiagram och exempel på detta visas i figur 3.2. Fritt över-
satt från Krajewski & Ritzman (7) kan ett flödesdiagram visa ”flödet av in-
formation, kunder, anställda, utrustning eller material genom en process”. 
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Fig. 3.2 Exempel på flödesdiagram 
 

3.3.3  Effektivare logistikprocesser 
I enlighet med syftet skall förbättringsförslag tas fram, detta kapitel tar upp teori 
om hur man når effektivare logistikprocesser. 
 
Ofta söks genom olika metoder effektivare tillvägagångssätt att sköta 
hanteringen eller produktionen av varor. Persson & Virum (9) tar upp nio 
principer för att skapa effektivare logistikprocesser. En beskrivning av dessa 
följer nedan: 
 
1) ”Reduktion eller omfördelning av ledtider” 

Detta gäller det interna flödet på samma sätt som det ingående och utgående 
flödena. Att minska sådana flöden kan betyda minskade leveranstider, tid till 
kund eller andra ledtider till eventuella stödfunktioner. 

 
2) ”Reduktion av eller anpassning till osäkerhet” 

I detta fall räknas osäkerhet som är knutet till materialflödet på något sätt. 
Det gäller olika ledtider, både fysiska och administrativa, in- och ut-
leveranser, genomloppstider etcetera. Osäkerheter kan också gälla kvantiteter 
såsom efterfrågan, behov, felregistreringar eller felaktig information av 
leverantörer. Osäkerhet kan även vara knutet till kapacitet och huruvida den 
räcker. Bättre prognostekniker och modern kvalitetsstyrning är exempel på 
åtgärder för att minska dessa osäkerheter. 

 
3) ”Omfördelning eller ökning av frekvenser” 

När transportfrekvensen ökar kan produktionsserierna och sändnings-
storlekarna minska i samma utsträckning. Detta gäller vanligtvis bolag som 
är mer produktionsinriktade. 

 
4) ”Påverkan på eller anpassning till förväntade efterfrågemönster” 
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Ofta finns tendens att se efterfrågan som givet och därefter anpassa material-
flödet och system till dessa förväntningar. Med tillämpning av styrande pris-
sättning eller ett närmare samarbete med de största kunderna kan organisa-
tioner jämna ut förväntade efterfrågemönster och på det sättet minska 
variationerna. 

 
5) ”Förenkling av strukturer, system och arbetsprocesser” 

En minskning av logistikens omfattning betyder att logistiska beslutselement 
minskar. Här är standardisering av komponenter, material och processer 
några av de viktigaste elementen i denna strategi. Gemensamma 
identifieringssystem inom olika divisioner eller verksamhetsområden är 
exempel på praktiska sätt att begränsa vidden på logistiken.  
 

6) ”Differentiering” 
Åtgärder för att kategorisera och gruppera material hjälper till att 
differentiera materialflödet på ett effektivt sätt. Effektivt betyder här att man 
ur styrningssynpunkt får enhetliga materialgrupper. 

 
7) ”Senareläggning” 

Innebörden av detta är att materialet inte tillskrivs till en viss adress innan det 
är absolut nödvändigt. Det finns två typer: Geografisk- och värdeskapande 
senareläggning. Det första innebär att varan inte flyttas geografiskt tills det är 
nödvändigt och den andra att varan inte sätts ihop innan det är nödvändigt. 
Detta skapar flexibilitet. Ett annat sätt att göra detta är att överföra risk till 
annan part vilket ofta i realiteten innebär att man gör om fasta kostnader till 
rörliga, alltså hyr bilen istället för att köpa den etc. 

 
8) ”Bättre informationssystem” 

Tre nivåer för bättre informationssystem: 
  

Den första gäller eliminerande av behovet av mänskligt deltagande i en 
process, här kan syftet vara att minska felprocenten i processen.  

 
I den andra nivån finns delar som integration och förenkling av data-
inhämtning, överföring eller lagring av data oberoende om det är internt inom 
företaget eller externt mot leverantörerna. Syftet är här att förenkla trans-
aktioner och ta bort pappersflöden. 

 
Den sista nivån är samarbete mellan olika parter som kan exemplifieras 
genom att den ena parten har insyn i den andra partens produktionsplan. 
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Enligt Persson & Virum (9) är det värt att tänka på är att det ofta är billigare 
att byta ut lager mot information eftersom information inte har några kapital-
kostnader. 

9) ”Starkare intern och extern integration” 
Kategoriseras i typer där informella har lägst och organisatoriska har högst 
samordningsbehov och förmåga: 
”Informella” mekanismer är informella kontakter mellan 
verksamhetsansvariga, möten där logistikfrågor diskuteras eller övriga inte 
lika informella riktlinjer och regler. 
”Formella” samordningsmekanismer är mål, riktlinjer, standarder, regler, 
program och procedurer. 

 
”Organisatoriska” logistikorienterade strukturer är det som förenar ett logistiskt 
koordineringsansvar. Exempel på detta kan vara varaktiga projektgrupper, 
logistikstaber, matriser, produktorganisation eller en särskild logistikfunktion i 
organisationen. 
 
Persson & Virum (9) tar upp råd om hur prioriteringen av förändringsarbetet bör 
gå till. 
 
1) Identifiera och kartlägg områden med stor slagkraft och koncentrera 

insatsen på dessa. 
Det gäller att ta reda på de områden som påverkar mest och där göra de 
största insatserna. Några exempel som kan tas upp är områden som innebär 
starkare integration med leverantörer, differentiering av service till olika 
kundsegment, flyttning av kundorderpunkt och starkare organisation kring de 
viktigaste leveransprocesserna ovanför kunderna. 

 
Att sätta in medel där de behövs bäst ökar nyttan och värdet av satsningarna. 

 
2) Prioritering av åtgärder efter enkelheten i  genomförandet 

Det är inte enbart målen som är intressanta och hur man tar sig dit, även 
svårighetsgraden att klara detta måste beaktas. Vid dessa tillfällen kan det 
vara till hjälp att använda sig av en så kallad prioriteringsmatris. (Figur 3.3) 
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Fig. 3.3 Prioriteringsmatris ur Persson & Virum (9) 
 

3.4 Benchmarking 
Benchmarking kan på ett förenklat sätt förklaras vara ett sätt att lära sig av 
andras erfarenheter och kunskaper enligt Dale (2). Ur Bergman & Klefsjö (1) 
kommer denna definition ”Sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder till 
överlägsna prestationer”. Ett antal fördelar som kan uppnås nämns nedan: 
 

o Utvecklar tankar för förbättringar inom personalen. 
o Fastställer kunskap när det gäller bästa hanteringssätt och processer. 
o Utvecklar och ökar förståelsen för processerna. 

 
o Utmanar nuvarande arbetssätt inom verksamheten. 
o Hjälper att sätta mål baserade på fakta. 
o Ger möjlighet att ge bättre uppskattningar istället för gissningar vad 

gällande beslut.  
 
Det finns två typer av Benchmarking enligt Dale (2). Dessa är dels de informella 
benchmarkingmetoderna som är de traditionellt vanliga bland militära ledare 
och dels de formella. 
 
Två stora former av informell benchmarking: 
 

1. Besöka konkurrenter för att hitta idéer till förbättringar för den egna 
organisationen. 
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Den informella benchmarkingen är dock inte så planerad. För de som väljer att 
göra en mer planerad forskning finns tre ytterligare former när det gäller detta 
ämne. 
 
Formella benchmarking. 
 

1. Intern 
2. Konkurrent 
3. Funktionell 

 
Intern benchmarking undersöker företag inom samma grupp av företag, 
exempelvis olika drivmedelsanläggningar inom ett företag. Konkurrent bench-
marking undersöker olika konkurrenter inom samma marknad, exempelvis andra 
bensinbolags drivmedelanläggningar. Den sista som kallas funktionell bench-
marking går in på specifika processer som ej behöver vara inom samma typ av 
företag men kan ge hjälp i det egna processförbättringsarbetet. 
 

3.5 Förbättringsarbetet 
 

3.5.1  TQM 
Total Quality Management är en filosofi men samtidigt en guide för att styra en 
organisation som sätter helheten i centrum, även kunderna och leverantörerna. 
Dale (2) definierar filosofin på följande sätt ”TQM är ett ömsesidigt samarbete 
mellan alla i en organisation och dess processer som producerar de varor och 
tjänster som möter, och förhoppningsvis överskrider kundernas förväntningar” 
 
De viktigaste elementen inom TQM. 
 

• Ledarskap och engagemang  av chefen 
Utan detta händer det inte mycket, ledaren måste alltså ta kommandot, 
visa vägen och hantera de som i organisationen bromsar utvecklingen. 

 
• Planering och organisation 

Ställa in organisationen till att arbeta efter TQM filosofin, utarbeta 
processer och så vidare för att möjliggöra förbättringsarbete 
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• Verktyg och tekniker 
Många olika verktyg behövs för att möjliggöra arbetet med TQM. Detta 
kan exempelvis vara olika tekniker för att få personalen mer involverade i 
arbetet. 
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• Utbildning och träning 
Se till att alla har behövlig träning inom arbetet och behovet av god 
kvalitet. 

 
• Deltagande och engagemang från anställda 

Lyssna på de anställda och gör vissa förändringar för att öka 
engagemanget från de anställda. 

 
• ”Teamwork” 

Arbetet i olika team är viktigt för att involvera människor. Förutom detta 
är teamwork även ett väldigt effektivt sätt att använda sig av varje 
individs kunskaper. 

 
• Mätningar och ”feedback” 

Gör mätningar och jämför med tidigare standardvärde för att se om för-
ändringarna inneburit någon egentlig förbättring. 

 
• Försäkra att organisationskulturen främjar ständiga förbättringar 

Det är viktigt att ständiga förbättringar alltid eftersträvas inom 
organisationen, varje medarbetare bör uppmuntras att identifiera slöseri, 
alla skall alltså vara involverade i förbättringsarbetet. Misstag bör ses som 
förbättringsmöjligheter samt att arbetarna bör direkt inspektera sitt eget 
arbete.  

 
Det är inte lätt att arbeta med kvalitet, eller som chefsingenjören i Hongkongs 
ingenjörsdepartement beskrev det (Fritt översatt) ”Att införa ISO 9001 är den 
enkla biten, det är att förändra människors attityd och få dem att arbeta för 
ständiga förbättringar som visat sig vara den stora utmaningen” Dale (2) 
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4 Verksamhetsbeskrivning 
Här följer en kort beskrivning över Försvarsmaktens logistik (FMLOG) och dess 
olika delar. 
 
Organisationen skapades för att effektivisera underhålls- och stödverksamheten 
inom försvarsmakten. Genom att bryta loss stödverksamheten kan de olika 
förbanden koncentrera sig på sina kärnverksamheter. 
 
För att organisationens tjänster skall användas mer kostnadseffektivt är den 
intäktsfinansierad vilket innebär att den finansieras av att de olika förbanden 
nyttjar dess tjänster. Detta leder till att förbanden hushåller med tjänsterna på ett 
liknande sätt som på den privata marknaden. 
 
Storleksmässigt är enheten den största enskilda inom Försvarsmakten och 
huvuddelen av de anställda är civil personal. Antalet anställda är runt 6000 
personer och fördelade på tre olika divisioner. 
 
Anläggningarna som nyttjas av FMLOG ägs av Fortverket, vilken äger alla 
anläggningar i bruk inom Försvarsmakten och hyrs i sin tur ut till de olika 
avdelningarna. Anläggningar som ej nyttjas och ligger för avveckling förs över 
till ett annat bolag som heter Vasallen. 
 
Organisationsschema syns i figur 4.1: 

ÖB 

C FMLOG

Försörjning Teknik Service 
Divisionsledning Divisionsledning Divisionsledning

 
Fig. 4.1 Organisationsschema FMLOG 
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FMLOG ledningen med stab är stationerad i Karlstad och därifrån leds de olika 
divisionerna som syns i figur 4.1. En karta över de olika verksamhetsorterna 
som var aktuella år 2002 finns i bilaga 6. 
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4.1 Teknikdivisionen 
Kärnverksamheten för denna division är underhåll och reparation av Försvars-
maktens materiel. Arbetet skall ske på ett så effektivt sätt som möjligt och med 

 resurser inom hela landet. Divisionen är uppdelad i 
 de stödtyper som de har hand om.  

 organisationerna 
om Försvarsmakten. Exempel på arbeten som divisionen sköter är rese-

 och övrig ekonomiredovisning. 

ch yttre miljö. (Ur 
nderhåll och stöd till Försvarsmakten 2002) 

talt 71 arbetsplatser i hela landet som skall till-

schemat i figur 4.2 som är hämtat 
ån försvarets hemsida. (2002-12-20) 

erna är belägna för att möjlig-
öra ett nära stöd till kunderna på lokal nivå. Enheterna är därför grupperade i 

anslutning till de största garnisonsorterna i Sverige. 

utnyttjande av divisionens
ett antal olika enheter efter
 

4.2 Servicedivisionen 
Genom serviceenheterna ger divisionen service till de olika
in
beställningar, lönehantering
 

4.3 Försörjningsdivisionen 
Kärnverksamheten är förnödenhetsförsörjning, transporter o
u
 
Förnödenhetsförsörjningen har to
godose hela Försvarsmakten och dess behov. Divisionen är i sin tur uppdelad i 
20 olika enheter vilket följer av organisations
fr

Divisions
chef 

BehovsE 

Divisio
stab 

ns

TransportE FörrådsE FörnavvE BaltstödE MiljöE 14 st 
FörsE 

 
Fig. 4.2 Organisationsschema för försörjningsdivisionen 
 
Divisionschefen med stab samt transport-, förråds- och miljöenheten är 
lokaliserade till Boden. Behovs-, förnödenhetsavvecklings- och baltstödsenheten 
ligger i Karlstad. De övriga 14 försörjningsenhet
g
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Behovsenhetens uppgifter är att redovisa behov av förnödenheter. Tillgångs-
täckning över riket skall säkerställas. 
  
Förrådsenheten styr var och hur förnödenheterna skall förvaras. Enhetens 
kontroll av ammunition och drivmedel förvaras enligt gällande lagar och för-

ansportenheten sköter person-, gods- och förbandstransporter samt fordons-

n styr all hantering av farligt avfall inom organisationen. Även 
iljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser och utbildningar inom området 

vvecklingsenheten styr och planerar avvecklingen av det överskott som 

altstödsenheten är en del i det säkerhetsfrämjande projektet som Sverige deltar 

ningsenheterna är de som genomför förrådshållning, utlämning 
amt transport av material. 

från 
MLOG´s hemsida. 

ordningar. 
 
Tr
anskaffningen inom Försvarsmakten. 
 
Miljöenhete
m
sköts av miljöenheten. 
 
A
uppstått i samband med minskningen av Försvarsmakten och dess krigs-
organisation. 
 
B
i. Enheten planerar överföring av förnödenheter samt förvaring i Baltikum.  
 
De 14 försörj
s
 
De olika försörjningsenheterna syns på ett tydligt sätt i figur 4.3 inklippt 
F
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Fig. 4.3.  Karta med de olika försörjningsområdena. 
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4.3.1  Beskrivning på försörjningsenhetsnivå 
Det finns alltså 14 stycken olika försörjningsenheter runt om i landet som alla 
arbetar med att säkerställa behovet av alla typer av behövliga förnödenheter hos 
kunderna. I detta arbete har två områden besökts, FörsE SNO och FörsE SKA. 
Här följer några av de ansvarsområden som gäller för försörjningsenheterna. 
 
Verksamheten inom försörjningsenheterna är skiftande beroende på vilket 
verksamhetsområde som benämns. Genom att visa ett organisationsschema ges 
lättare en överblick över de platser som finns samt deras verksamhetsområden.  
 
Beskrivningen som följer samt figur 4.4 är ett exempel på hur uppgifterna kan 
vara fördelade vilket dock skiljer sig mellan olika försörjningsenheter. 

Enhetschef 

Ledning 

Förråds Förråds Förråds Transport 
avdelning avdelning avdelning avdelning 

 
Fig. 4.4 Typorganisation av en försörjningsenhet  
 
Ledningen har ett stort antal ansvarsområden som gäller hela försörjnings-
enheten och dess styrning. Detta gäller organisations-, ekonomi-, miljö-, 
säkerhets-, och transportansvar. De måste även arbeta fram underlag för 
försvarets behov av resurser då det gäller material av olika slag. Detta gäller 
alltså förnödenhets- och förrådsplaneringsansvar. 
 
Vad gäller förråds- samt transportavdelningarna är ansvaret att förse de behov 
som materielavdelningen beslutat om på en mer lokal nivå. 
I detta inkluderas även internationella förband. 
 
Det skiljer till viss del mellan olika områden hur organisationsschemat samt 
vissa ansvarsområden ser ut beroende på vilka kunder som är belägna där. 
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5 Nulägesbeskrivning drivmedel  
Detta kapitel  syftar enbart på den utförliga nulägesbeskrivningen i bilaga 1 och 
hur denne är uppbyggd. 
 
Nulägesbeskrivningen ligger i ett eget kapitel eftersom den är en del av syftet 
och bör därför särskiljas från den generella verksamhetsbeskrivningen. 
 
Uppgifterna i nulägesbeskrivningen baseras helt på de intervjuer som utfördes 
vid de besökta verksamhetsorterna och drivmedelsanläggningarna. 
Nulägesbeskrivningen ligger dessutom delvis till grund för de analyser, process-
beskrivningar samt förbättringsförslag som senare gjordes inom projektet. 
 
För alla besökta platser gäller följande 
De beskrivna verksamhetsorterna med egna drivmedelsanläggningar har slutna 
system. Detta innebär att inget enhetligt system används inom riket. Ingen 
koppling finns heller mellan de olika drivmedelsanläggningarna och behovs-
system eller ekonomiska redovisningssystem som användes vid projektets 
genomförande. 
 
Pejling som innebär att personalen undersöker lagermängd uträttas i olika 
frekvenser vid olika drivmedelsanläggningar. Personal är alltid närvarande när 
en leverantör levererar drivmedel från tankbil. Pejling sker då alltid före och 
efter mottagning. Automatisk pejlingsutrustning var ej tillgängligt vid någon av 
de besökta verksamhetsplatserna. 
 
De flesta anläggningar har en eller i vissa fall flera som delvis arbetar med att 
sköta den aktuella drivmedelshanteringen på anläggningarna. Inga av de besökta 
har varit så kallade obemannade drivmedelsanläggningar. 
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 Nulägesbeskrivning 

En kort beskrivning av de olika verksamhetsplatserna finns i bilaga 1. I bilagan 
ingår där det är möjligt: 
 

 Beskrivning om system & storlek på drivmedelsanläggningen. 
 
 Vilken typ av arbete som krävs för att driva den. 

 
 Uppgifter om rutinerna vid tankningar. 

 
 Information om de förbrukningar som förekommer från platsen. 

 
 Diagram om månadsförbrukning i det fall detta funnits tillgängligt. 

 
Nulägesbeskrivningen innefattar även vissa detaljer såsom administration och 
dylikt som hör till drivmedelsdistributionen. Detta hjälper till att skapa de 
processbeskrivningar och förbättringsförslag som berör administrationen.  
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6  Enkätundersökning hanteringskostnader 
I detta kapitel beskrivs de kostnader som lämnats av de olika försörjnings-
enheterna som rör drivmedelsarbetet. I detta kapitel beskrivs även hur de totala 
kostnaderna räknades fram. 
 
I utredningen ingår det att beskriva de totala kostnaderna för drivmedels-
hanteringen inom försvarsmakten. En förfrågan om kostnader skickades då ut 
till de olika försörjningsenheterna där sju olika frågor ställdes om varje enhets 
kostnader. Den förfrågan som skickades kan hittas i bilaga 2. 
 
Av det totala underlaget på fjorton har nio försörjningsenheter lämnat tillräckligt 
fullständiga svar på förfrågan vilket innebär att vissa uppskattningar har gjorts 
för att uppfylla den totalbild som eftersöktes. Detta har gjorts med samarbete av 
FMLOG personal från Boden. Vilka uppskattningarna är redovisas senare i detta 
kapitel. 
 
De kostnadsområden som eftersökts är de som är direkt anslutna till drivmedels-
distributionen, i detta fall hyreskostnader, lönekostnader, servicekostnader samt 
lagerkostnader.  
 
Utöver kostnadsområden har andra detaljer efterfrågats för att ge kunskap om 
skillnader mellan de olika försörjningsenheterna, dessa är antalet distributions-
platser, största kunderna samt största drivmedelsanläggningarna. Dessa 
uppgifter nyttjades ej vidare i arbetet på grund av att informationen ej visade sig 
vara nödvändig för att uppfylla syftet. 
 
Redovisningen av kostnaderna  kommer att bli enligt följande: 
Hyreskostnader, lönekostnader, servicekostnader och lagerkostnader kommer att 
redovisas separat. De totala kostnaderna består dels av en säker del och dels en 
uppskattad del som tillsammans visar en bild av de totala kostnaderna för 
drivmedelsarbetet.  
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6.1 Kostnaden för alla Försörjningsenheter  
De svar som lämnats kommer från: 
 
FörsE GOT FörsE VÄST FörsE SNO  
FörsE NBN FörsE UPP  FörsE MITT 
FörsE OST  FörsE NOR FörsE BER 
 
Resterande fem enheter kommer att uppskattas med hjälp av en medelberäkning 
utgående ifrån de inlämnade kostnadsposterna. Vissa av de ovan nämnda 
enheterna lämnade dock ej fullständiga uppgifter vilket leder till att det ibland är 
fler enheter än fem som måste uppskattas. Detta kan ses längre ned i 
redovisningen per kostnadstyp då servicekostnaden har sju okända istället för 
fem.  
 
I bilaga 3 kan ytterligare information hittas om de olika inlämnade uppgifterna. 
 
Ett antagande har gjorts att de ej inlämnade delarna avviker på samma sätt och 
har samma medelvärden som de inlämnade delarna. 
Formel som används för att visa de totala kostnaderna visas nedan: 
 

−−
×+= IxAITot  

 
Tot = Total kostnad för kostnadstyp (exempelvis hyreskostnader) 
I = Totalt inlämnade kostnader 
A = Antal ej inlämnade enheter 

Ix
__

 = Medelvärde av de inlämnade kostnaderna I 
 
För drivmedelsarbetet totalt per kostnadstyp: 
 
Hyreskostnaderna 37422253368000 ×+   (Kr) 
   
Lönekostnaderna 31869252868228 ×+    (Kr) 
 
Personår  9             + 5 1×   (Personår) 
 
Servicekostnaderna 375717263000 ×+       (Kr) 
 
Kapitalkostnader 508115457295 ×+        (Kr) 
(10% internränta) 
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Vid beräkning av de totala kostnaderna för själva hanteringen adderas hyres-
kostnader, lönekostnader, servicekostnader. Kapitalkostnader visas på raden 
under. (Noggrannheten är nu satt i hundratusental) 
 
Totala kostnader 10 200 000                  (Kr)  
 
Kapitalkostnader 700 000   (Kr) 
 
 
Den totala kostnaden för hanteringsarbetet inklusive kapitalkostnader är alltså 
strax under elva miljoner. 
 
Ur beräkningen kan även läsas att det med inom Försvarsmakten arbetar ungefär 
14 personer med drivmedelsarbetet. 
 
Utöver dessa tillkommer administrativa kostnader som följer av hanteringen 
men som ej är i direkt anslutning till drivmedelsarbetet. De upptas ej men skulle 
i vissa fall ge märkbara minskningar i arbetsbelastningen. Kostnader som här 
benämns är exempelvis de behovsregistreringar i liftprogrammet som andra än 
drivmedelspersonalen gör. 
 
Drivmedelsförbrukningen för de fjorton försörjningsenheterna kan läsas här: 
 
Förbrukning Diesel:     10 130  (m3) 
Kostnaden för Diesel: 55 000  (K Kr) 
 
Förbrukning Bensin:   5 816  (m3) 
Kostnaden för Bensin: 40 600  (K Kr) 
 
Kostnad övriga oljor: 10 200  (K Kr) 
 
Utöver dessa kostnader tillkommer ett ortstillägg beroende på geografisk plats 
för leveransen och dessa uppskattas ligga runt tre miljoner kronor för hela 
Försvarsmakten. Ortstillägget ligger enligt uppgift på 10-30 öre per liter och 
skattningen är för enkelhetens skull baserad på 20 öre per liter för all bensin- 
och dieselförbrukning. Hela intervallet är för övrigt mellan 1.5 och 4.5 miljoner 
kronor. 
En ytterligare beskrivning av vilka förbrukningar som sker kan läsas i bilaga 4. 
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7 Analys 
I detta kapitel görs en kort analys av de nulägesundersökningar som gjorts och 
ur detta samt tidigare nulägesbeskrivning skapas processbeskrivningarna.  
 

7.1 Nulägesbeskrivningen 
Som nämnts i kapitel 5 är de olika försörjningsenheternas system slutna. Detta 
betyder att kunder som anländer från andra försörjningsenheter kallas ”externa” 
och ej innefattas av det ordinarie systemet. För dessa kunder behövs extra 
pappersexercis för att beskriva vem, vad och varför kunden tankat. Detta tar en 
ansenlig tid, både för kunden vid påfyllningstillfället samt för den administration 
som följer. De två undersökta försörjningsenheterna använder sig av militära 
oljelager vid beställning av oljor och fetter. Nulägesbeskrivningen för de två 
försörjningsenheterna kan läsas i bilaga 1. 
 
Beslut är fattat att ett system skall användas inom hela försvarsmakten, men det 
är fortfarande ett slutet system i den mening att det inte är sammankopplat med 
de andra försörjningsenheterna. 
 
FörsE SNO 
Här i analysen görs endast en kort genomgång över de olika verksamhetsplatser 
som besökts, det nämns även vissa detaljer som påverkat processbeskrivningen.  
 
Verksamheten i Sollefteå och Härnösand 
Dessa två orter skiljer sig från de övriga undersökta med den drivmedels-
försörjning som används. Då verksamheten drogs ned minskade användandet av 
drivmedelsanläggningen vilket mynnade ut i att den interna drivmedels-
distributionen upphörde. I fortsättningen använder man sig här av vanliga tank-
kort på civila anläggningar för att klara den nuvarande förbrukningen. Med den 
verksamhet som nu finns fungerar detta på ett tillfredsställande sätt enligt 
uppgifter från personal på arbetsplatsen. 
 
Fortsättningsvis i detta arbete har dock ingen hänsyn tagits till dessa 
verksamhetsorter då de inte använder sig av de processer eller ingår i det 
projektet fokuserar på. 
 
Verksamheten i Östersund (I5) 
Denna drivmedelsanläggning är en av två så kallade mackar som är relevanta i 
detta projekt och handhas av Försörjningsenheten södra Norrland. Denna 
anläggning har efter besöket byggts om från att använda nycklar till att använda 
korttankningar. Arbetsprocesserna bedöms dock ändå gälla enligt tidigare besök. 
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Korten som används vid tankningen är tillverkade vid anläggningen och 
registrerar alltså automatiskt de tankningar som görs och av vem som gör dem 
vid anläggningen. Ingen koppling finns som tidigare nämnts mellan 
anläggningen och andra system vilket innebär att manuell överföring måste ske.  
 
Verksamheten i Frösön (F4) 
Detta är den andra av Försörjningsenhetens mackar. Här används fortfarande 
nycklar för att låsa upp pumparna. Drivmedelsarbetet rörande markgående 
fordon är här endast en mindre del eftersom det största arbetet görs inom flyg-
drivmedel. Drivmedelsåtgången registreras sedan på varje nyckel vars ägare i 
sin tur debiteras kostnaden.  
 
Begränsningen är uppenbar till antalet nycklar som kan användas vid an-
läggningen. Eftersom detta system är fysiskt begränsat till ett visst antal nycklar 
minskar även kontrollmöjligheterna angående vem som tankat. Anledningen till 
detta är att om det finns olika nycklar, blir antalet personer per nyckel fler vilket 
i sin tur försvårar kontrollen. Detta är mer begränsat än systemet med kort och 
anses således vara föråldrat. 
 
Skyddsobjekt (Hemlig) 
Denna anläggning skiljer sig från de övriga. Här ligger lager med oljor och fetter 
för att i sin tur skickas ut till de olika kunderna inom Försörjningsenheten. En 
annan arbetsuppgift lokaliserad här gäller den service som görs på de olika 
drivmedelsanläggningarna. Den sker av personal stationerad vid denna plats. De 
gårdscisterner som är utplacerade ägs och hyrs ut av denna anläggning. 
 
Enligt författaren går det att diskutera nödvändigheten med oljelager på detta 
sätt, men i dessa fall är oljelagren placerade av andra orsaker som ligger utanför 
projektets ramar. Det är även därför ej ytterligare förklaringar ges om 
anläggningen. 
 
FörsE SKA 
Denna enhet var den andra som besöktes, vid besöket hade en större andel 
kunskap inhämtats angående de olika arbetsprocesserna som används inom en 
enhet, detta besök fördjupade den kunskapen och möjliggjorde det arbete som 
följde med processbeskrivningar och förbättringsförslag. 
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Drivmedelsanläggningen i Skövde 
Huvudorten i denna försörjningsenhet består av olika arméförband. Bensin-
stationen använder sig av ”drufosystemet”. Här används ett kort för att öppna 
pumpen. Ingen registrering görs i behovssystemet på själva anläggningen utan 
det görs av försörjningsenhetens administrativa personal. 
 
Drivmedelsanläggningen i Såtenäs 
Detta är en flygflottilj och detta innebär att större delen av arbetet görs inom 
flyget. Här finns även vanligt drivmedelsarbete och det är detta som tas upp här. 
Drivmedelsanläggningen använder sig av ”drufosystemet” och i detta använder 
de sig av två kort, ett för fordonet samt ett för personen. Detta system är bättre i 
kontrollsynpunkt då det bör gå att se förbrukningen per fordon. 
 
Drivmedelsanläggningen i Karlsborg 
På denna ort är drivmedelsanläggningen i dåligt skick, ansökningar sker löpande 
om dispenser att få fortsätta använda sig av anläggningen. Vid projektets 
genomförande är dock denna anläggning ekonomiskt sett den billigaste besökta 
då inga hyror förekommer, miljöaspekten ej medräknat. Nycklar används för att 
öppna pumparna. 
 
Drivmedelsanläggningen i Kvarn 
Drivmedelsanläggningen använder nyckelverk. Angående denna verksamhets-
plats inhämtades information genom telefonintervju till skillnad från de flesta 
andra. Detta räckte för att undersöka vilket system de har och hur processerna 
går till. 
 
Skyddsobjekt (Hemlig) 
Anläggningen påminner om den sistnämnda i FörsE SNO och har hand om 
servicen på de olika drivmedelsanläggningarna inom FörsE SKA. De har även 
interna olje- och fettlager där de olika verksamheterna kan få levererat deras 
behov. Uppgifter lämnades av försörjningsenheterna om hur arbetet går till 
gällande oljeutlämningen. 
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7.2 Processerna 
Dessa processer är skapade efter de resor som gjorts på FörsE SNO och FörsE 
SKA samt den nulägesbeskrivning som återfinns i kapitel 5 och bilaga 1. Detta 
innebär att all data som lämnas här är baserade på uppgifter lämnade av 
försvarets egen personal. 
 
För att förenkla har dessa delats in i följande: 
 

 Beställningsfasen 
o Administrationsarbete 

 Försäljningsfasen 
o Administrationsarbete 

 Återlämningsfasen 
o Administrationsarbete 

 
I enlighet med teorikapitlet kommer nu processerna att beskrivas med flödes-
diagram. I beskrivningen i figur 7.2.1 syns tydligt de ställen i arbetet där det 
administrativa arbetet uppkommer, med administrativt arbete menas i detta fall 
sådant som innebär att personer ovanför drivmedelsarbetarna sätts i arbete. 
Exempel på dessa är behovsregistrering, internfakturering, bokföring. 
 

 
 
Fig. 7.2.1 Översiktligt flödesdiagram över arbetet med drivmedel 
 
I det översiktliga diagrammet visas ej detaljer om hur processen ser ut utan det 
kommer senare. I figurtexten på vissa av de kommande processbeskrivningarna 
finns även beskrivet ”processteg” vilket innebär var i processen flödes-
diagrammet skall hamna. I bilaga 5 finns även hela beställnings- och 
försäljningsprocessen beskriven i ett stycke. 
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I flödesdiagrammet i figur 7.2.2 syns processerna i en processbeskrivning. De är 
uppdelade i delar på detta sätt för att underlätta analysen och förklaringar. Efter 
processtarten är det första processteget att prognostisera det framtida behovet. 
Det görs ofta genom att samtal görs med de största kunderna om eventuella 
övningar då det är vid dessa tillfällen behovet är störst. 
 
Om behov uppstår görs beställning på olika sätt beroende på om det gäller oljor 
och fetter eller diesel och bensin. De förstnämnda beställs ibland från ett centralt 
lager och de sistnämnda alltid från civil leverantör. 
 

 
 
Fig. 7.2.2 Flödesdiagram över beställningsfasen (processdel 1) 
 
I figur 7.2.3 har drivmedlet ankommit och mottagningen startat. En 
mottagningskontroll för konstaterande att rätt mängd inkommit görs, därefter 
skickas en följesedel som inlämnats av leverantören vidare till liftregistreringen. 
Denna är ibland belägen på anläggningen men ibland även mer centralt. I och 
med registreringen startas en biprocess där det administrativa arbetet görs. 
 

 
 
Fig. 7.2.3 Flödesdiagram över beställningsfasen (processdel 2) 
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När kunden anländer finns ibland om det inte gäller anläggning vid flygflottilj, 
en särskild påfyllningsplats för stridsfordon såsom stridsvagnar, bandvagnar 
eller dylikt, och en allmän plats för de övriga fordonen. När fordonet placerats 
vid rätt påfyllningsplats kan kunden öppna pumpen med sitt kort eller nyckel 
och tankning genomförs. 
 
Öppningen av pumpen görs olika beroende på vilket system som används vid 
drivmedelsanläggningen, vid ”drufo” används kort och vid äldre anläggningar 
används nycklar. (Figur 7.2.4) 
 
 

 
Fig. 7.2.4 Flödesdiagram över försäljningsfasen (del 1) 
 
Efter att en intern kund tankat färdigt är processen färdig, en extern kund skall 
fylla i blanketter där denne identifierar sig och vilken mängd denne tankat. 
(Figur 7.2.5) 
 
 

 
Fig. 7.2.5 Flödesdiagram över försäljningsfasen (del 2) 
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När trupperna har varit ute på övning kan det ibland hända att de ej förbrukat allt 
drivmedel. Vid dessa tillfällen kan de återkomma till drivmedelsanläggningen 
för att återlämna oförbrukat drivmedel för att på detta sätt minska kostnaderna. 
Personal vid drivmedelsanläggningen gör en mottagningskontroll och beslutar 
om varan skall mottagas eller kasseras, detta beror exempelvis på om de med 
säkerhet vet att det är rätt vara i behållaren. 
 
Den administration som följer är enbart att förändringen registreras i behovs och 
tillgångsprogrammet Lift när blanketterna lämnas över till registreringen. Detta 
sker emellanåt i samband med avläsningsprocessen och ibland direkt efter 
återlämningstillfället. 
 
 

 
 
Fig. 7.2.6 Flödesdiagram över återlämningsfasen 
 
Vid varje månadsslut startar en ny typ av administrationsprocess, här ska för-
brukningen avläsas och rapporteras vidare. Då är det dags för kostnaderna att 
betalas av de kunder som förbrukat drivmedlet under månaden. I praktiken sker 
denna avläsning inte riktigt i månadsslutet utan det sker med någon veckas av-
vikelse. Avvikelsen medför att det kan vara svårt att undersöka reella månads-
försäljningsvärden från anläggningarna. Enligt information från studiebesöken 
beror detta på att det är upp till personalen att besluta datumet för avläsningen. 
Detta medför att genomförandet av avläsningen sker vid olika tidpunkter 
beroende på arbetsbördan. I den information som skickas vidare till 
registreringen i Lift är de externa och interna kunderna separerade. De först-
nämnda tar mycket tid i förhållande till de interna, se figur 7.2.7. 
 
En gång i veckan körs en diskett med information över lifthändelser in i 
bokföringssystemet FS-lokal. Det är i detta ekonomiska program som de olika 
förbrukningskostnaderna bokförs, se figur 7.2.7. 

 
Avdelningen för Logistik 
Luleå tekniska universitet  

- 33 - 



 Analys 

 

 
 
Fig. 7.2.7 Flödesdiagram över administrationen efter försäljnings- och återlämningsfasen 
 
Flödesdiagram i figur 7.2.8 beskriver den biprocess som startar efter att 
beställning gjorts av drivmedel av civil leverantör (främst bensin och diesel). 
Oljor och fetter beställs ibland av interna lager och där går processen enbart till 
liftregistreringen där lagren ombokas.   
   
Den börjar med att leverantörens följesedel lämnas över för registrering i Lift. 
Kvitto från detta program samt en följesedel skickas till Resmat för intern-
fakturering där en ny faktura skapas. Denna enhet betalar sedan fakturan till 
leverantören efter kontroll att allt är i ordning. 
 

 
 
Fig. 7.2.8 Flödesdiagram: administration efter beställningsfasen (del 1) 
 
Fakturan som skapats av Resmat samt orginalföljesedel skickas senare till 
ansvarig avdelning som gjorde beställningen för bestyrkning. Efter detta skickas 
fakturan till Serviceenheten för internbetalning samt bokföring av fakturan. 
 

 
Fig. 7.2.9 Flödesdiagram: administration efter beställningsfasen (del 2) 
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Daglig hantering är placerad utanför flödet och innebär arbete som dagligen 
förekommer exempelvis den dagliga tillsynen av cisternerna, svara på frågor åt 
olika kunder, oljeutlämning till viss grad, dunkutlämning samt eventuell kort-
tillverkning etc. Dessa arbetsuppgifter görs dagligen men hamnar utanför de 
processbeskrivningar som finns beskrivna i detta kapitel. Vissa av dessa 
uppgifter tas upp senare i förslaget om eliminering av onödigt arbete. (Se vidare 
i Kap 7.3) 
 

7.2.1  Jämförelse mot en tredje försörjningsenhet 
Ett besök gjordes på F21, Luleå för att undersöka om processerna är tillämpbara 
på andra verksamhetsorter än de i utredningen undersökta. Vid detta tillfälle 
undersöktes processbeskrivningarna tillsammans med insatt personal gällande 
hur Försörjningsenhet Norrbotten arbetar. Efter mötet kunde det konstateras att 
inga förändringar krävdes gällande de beskrivna arbetsprocesserna för att dessa 
på ett generellt sätt skall beskriva deras arbetssätt. Vid mötet deltog personal 
från olika områden varav redovisning, drivmedelsanläggning samt den ansvarige 
för drivmedel inom FörsE Norrbotten var representerade.  
 
En skillnad var dock här att de inte hunnit tömma alla militära drivmedelslager 
ännu vilket gör att de ej har behov av civila beställningar i samma utsträckning. 
Detta ändras emellertid då lagren uttömts.  
 
Att processbeskrivningarna stämmer ger indikationer att undersökningarna 
gjorts på rätt sätt och att validiteten då är tillfredsställande för att de fortsatta 
rationaliseringsförslagen kan utarbetas. 
 

7.3 Rationaliseringsmöjligheter 
Detta kapitel baseras på uppgifter från kapitel 5 och bilaga 1 om nuläges-
beskrivningen, den korta analysen av nulägesbeskrivningen i kapitel 7.1 samt 
processbeskrivningen i kapitel 7.2. 
 
Som i alla hanteringsprocesser finns det ett antal rationaliseringsmöjligheter och 
Försvarsmaktens är inget undantag. Som det nämndes i teorikapitlet är 
förbättringsförslagen inriktade på att göra flera men ej drastiska förändringar i 
de nuvarande processerna. På detta sätt minskar risken hos förbättringsförslagen 
att misslyckas.  
Förutom de hänvisningar som ligger i detta kapitel görs hänvisningar till kapitel 
3.3.3 om effektivare logistikprocesser. 
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Enligt Hill (6) fungerar omställning till ökat självarbete av kunden som en bra 
strategi för att minska kostnaderna hos företag. Detta minskar även i viss mån 
andelen klagomål från kunder såvida kvaliteten är tillräckligt bra på tjänsten. 
 
Obemannade drivmedelsanläggningar 
Införande av detta innebär att arbetsuppgifter som kräver närvaro och inte ligger 
inom skötseln av drivmedelsanläggningen eller bibehållandet av lagernivåer 
skall läggas på andra verksamhetsplatser. Arbete med obemannade anläggningar 
leder till minskat personalbehov vilket i sin tur leder till ganska betydande 
besparingar.  
 
Undersökningen i arbetsuppgifter hos externa bolag gav en anvisning att tiden 
för Försvarsmakten bör ligga runt 8 % av ett personår jämfört med dagens 20 – 
30 %. 
 
Följande fyra förslag är gjorda för att förenkla införandet av obemannade 
anläggningar. Förslagen är även framarbetade med TQM i åtanke när det gäller 
små förbättringar. 
 
Enligt Persson & Virum (9) är det viktigt att begränsa logistikens omfång och ett 
sätt att göra det är att genom samordning av logistiksatsningarna mellan olika 
avdelningar. Detta kan delvis göras genom att införa ett enhetligt system. 
 

 Enhetligt och sammankopplat system inom hela försvaret (de egna 
anläggningarna) 
 
Förändringen skulle i processbeskrivningen ske i försäljningsfasen där 
tankning av externa kunder skulle förenklas. 

 
Ett enhetligt och sammankopplat system skulle alltså eliminera de så kallade 
”externa” kunderna vilket skulle göra arbetet smidigare. Möjligtvis kan det 
vara en variant på nuvarande kortsystemet ”drufo”. För kunden skulle ett 
sådant system vara mycket enklare eftersom tankningsprocessen skulle vara 
samma på alla försörjningsenheter.  
 
Besparingsmöjligheterna är här alltså att de externa kunderna försvinner 
vilket minskar administrationsarbetet. Det blir enklare att genomföra 
tankningar vilket minskar behovet av hjälp när exempelvis värnpliktiga 
kommer och skall tanka fordon. (Se bilaga 8) 

 

 
Avdelningen för Logistik 
Luleå tekniska universitet  

- 36 - 



 Analys 

 Automatiskt registrera förbrukning 
Detta förslag syftar till att eliminera den nuvarande manuella och tids-
krävande avläsningsprocessen samt öka tillförlitligheten i förbruknings-
statistiken. 

 
När drivmedlet förbrukas bör detta automatiskt registreras i behovssystemet. 
Här krävs en sammankoppling av drivmedelspumparna och exempelvis 
redovisningssystemet Lift. Gärna även sammankoppling med de ekonomiska 
programmet FS-Lokal.  

 
Besparingsmöjligheterna är här att det administrativa arbetet i samband 
med månadsavsluten skulle minska eller försvinna. Detta gäller både för 
personal vid drivmedelsanläggningen samt personal som arbetar med att 
registrera förbrukningar i lift.  

 
Segerstedt (10) beskriver att ett enkelt sätt att effektivisera och rationalisera en 
process är att eliminera onödigt arbete. 
 

 Eliminera onödigt eller omotiverat arbete vid drivmedelsanläggningarna 
Denna åtgärd syftar helt och hållet till att minska onödigt arbete vid 
anläggningarna samt att koncentrera arbetsuppgifterna till kärnverksamheten. 

 
När civil tankbil kommer och fyller cisternerna finns i dagsläget 
föreståndaren närvarande och gör mottagningskontroll. Denna mottagnings-
kontroll behövs inte i enlighet med de undersökta externa företagen samt 
kontrollerade lagkrav, se ”SÄIFS 1997:8”. Veckovis pejling för att 
kontrollera lagren bör vara tillräckligt, speciellt om system med fjärrpejling 
installeras. Det enda arbete som bör skötas är kärnverksamheten och det som 
krävs för att hålla den igång. 

 
Det finns ett antal andra arbetsuppgifter som idag görs vid anläggningarna 
som också bör förflyttas om arbetet skall skötas tidseffektivt, dessa är bland 
annat den olje- och dunkutlämning som sker från anläggningarna. Om 
drivmedelsanläggningen koncentreras till kärnverksamheten är den totala 
vinsten större om tidskrävande arbeten gällande närvaron som de nyss 
nämnda kan läggas på andra ställen där personalen arbetar heltid. (Se bilaga 
9) 
 
Utbildning till trupper i tillvägagångssätt för drivmedelspåfyllning och övrig 
drivmedelskunskap kan genomföras av ansvarigt befäl. Vidare eftersom 
tankningsprocessen mer kan liknas den civila bör svårigheterna att använda 
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anläggningarna minska, och befäl kan koncentrera sig på att lära ut rätt 
tankningssätt samt andra behov till olika fordonstyper.  
En detalj som blir svårare med obemannade anläggningar är den återlämning 
som ibland sker, detta skulle kunna lösas genom att sådant endast kan skötas 
vissa tider, eller att vissa befäl på varje förband utbildas att sköta åter-
lämningen på egen hand. 

 
Besparingsmöjligheter är att kravet på närvarande personal vid drivmedels-
anläggningen minskar. Det är dock svårt att beskriva exakta storleken på just 
den minskning som kommer av enbart detta förslag. 

 
 Automatiskt kontrollsystem av lagernivåer 
Denna åtgärd syftar till att minska det manuella inslaget av arbete på de olika 
drivmedelsanläggningarna. 

 
Installera fjärrpejlingssystem vid mackarna med avläsare vid drivmedels-
anläggningen och vid en mer central plats där övervakning kan göras över 
flera drivmedelsanläggningar. 

 
Besparingsmöjligheter är här att ett sådant system minskar behovet av 
manuell pejling och förenklar beställningsarbetet.  

 
Betalning av Serviceenheten istället för Resmatenheten 
Detta syftar till att förenkla administrationsprocessen gällande beställningsfasen. 
 
Vid beställning kan betalning göras av Serviceenheten. Denna förändring tar 
bort det dubbelarbete som finns då fakturor nyskapas och betalas. En stor fördel 
är här att denna enhet redan internbetalar fakturan vilket innebär att det redan 
sker ett sådant registreringsarbete. Detta medför att de ökade kostnaderna endast 
bör bestå i ett visst ökat kontrollarbete. 
 
Besparingsmöjligheterna är här att det arbete som idag utförs av Resmat-
enheten gällande denna fakturahantering kan upphöra. 
 
Multiplikatoreffekt vid införande av flera förslag 
Besparingarna blir större om alla förslag genomförs eftersom det blir en så 
kallad multiplikatoreffekt om alla förslag implementeras i hanteringen. 
Anledningen att detta uppstår är att det manuella inslaget kan minska mer ju fler 
av förslagen som genomförs, vilket innebär att det är den manuella delen som är 
rörlig och står för själva effekten. De förslag som ingår i denna effekt är 
förslagen vilka ligger under obemannade anläggningar, enhetligt och samman-
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kopplat system, registrera förbrukning direkt, automatisk kontroll av lagernivåer 
och elimineringen av onödigt arbete. 
 
Förslaget om att betalning bör ske av serviceenheterna istället för Resmat-
enheten är fristående från denna multiplikatoreffekt. 
 
Vid genomförandet av dessa förslag kan det vara till fördel för Försvarsmakten 
att läsa igenom teoriavsnittet om TQM. Där beskrivs viktiga delar inför och efter 
ett sådant förändringsarbete och kan därför vara intressant att studera för 
Försvarsmakten. 
 

7.3.1  Processförändringar efter förbättringsförslag 
Här visas hur förändringsförslagen skulle förändra processerna och baseras på 
kapitel 7.2 med processbeskrivningarna i kombination med förändrings-
förslagen. 
 
I detta exempel görs drivmedelsbeställningar av civila leverantörer i så stor ut-
sträckning som möjligt. Mottagningskontrollen av civila leveranser tas bort då 
denna anses onödig och att tankbilsföraren klarar det som finns lagkrav på. 
Fjärrpejling samt veckopejling bör ge tillräcklig kontroll på drivmedel in och ut. 
I slutet skickas följesedeln till administrationsprocessen för civila beställningar 
som startas med att varan körs in i behovsredovisningssystemet Lift. In-
körningen kan göras manuellt vid drivmedelsanläggningen eller av personal som 
idag gör inkörningsarbetet mer centralt. 
 

 
 
Fig. 7.3.1 Rationaliseringsförslag gällande beställningsfasen 
 
Jämför tidigare beskrivning över processen i figur 7.2.8, figur 7.2.9 eller bilaga 
5 
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Vad gäller den administrativa delen av inköpen sker ytterligare en del 
förändringar. I korthet kan processen efter förändringen förklaras med att följe-
sedeln först hanteras enligt figur 7.3.1 och körs in i behovssystemet Lift. 
Fakturan skickas i sin tur till den berörda försörjningsenheten och kontrolleras 
mot följesedel som efter liftinkörningen inkommit till Försörjningsenheten. Efter 
denna kontroll skickas senare ett verifikat i form av en konterad faktura vidare 
till Serviceenheten där betalning av leverantör samt bokföring av kostnader sker. 
Detta syns i figur 7.3.2. 
 

 
 
Fig. 7.3.2 Rationaliseringsförslag: Administration efter beställningsfasen 
 
Eftersom ett förslag inom detta projekt är att ett enhetligt och sammankopplat 
system bör införas, försvinner den externa kunden som annars komplicerar 
processen. Ett ytterligare ändringsförslag innebär att när en tankning görs skall 
denna registreras automatiskt i systemet. Detta kräver en sammankoppling 
mellan exempelvis behovssystemet Lift och drivmedelsanläggningen, ännu 
bättre vore att även inkludera bokföringssystemet i sammankopplingen.  
 
I följande figur syns att de externa kunderna är borttagna, nu anländer alla 
kunder på samma sätt och går igenom samma process. I detta förslag finns heller 
ingen skillnad i informationen till administrationen från kunderna. Pumparna 
öppnas med det kort som kunden äger och tankningen överförs direkt i behovs-
systemet för att sedan dras från kunden på ett smidigt och enkelt sätt jämfört 
med dagsläget. Med dessa förändringar försvinner avläsningsprocessen helt och 
hållet, det som kvarstår är att informationen skall bokföras vilket i detta fall kan 
ske med diskett eller annan typ av överföring till FS-lokal (ett ekonomiskt 
redovisningssystem). I figur 7.3.3 syns specialfordon som ett steg, denna del är 
enbart gällande på de ställen där särskilda tankställen finns för specialfordon. 
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Fig. 7.3.3 Rationaliseringsförslag, nya försäljningsprocessen 
 
Efter det att försäljningsfasen av drivmedlet är slut blir arbetet med 
administrationen väsentligt mindre eftersom automatiken utnyttjas. Då landets 
olika försörjningsenheter knytts samman i ett system, kan all tanknings-
information samlas på ett ställe för att sedan lätt plockas fram då informationen 
behövs, se figur 7.3.4. 
 

 
Fig. 7.3.4 Det nya administrationsförslaget istället för månadsavläsning 
 
Tanken med denna omgjorda informationshantering kan sägas vara en följd av 
sammankopplingen av systemen samt det faktum att kostnadsfördelningen enligt 
skribenten bör automatiseras från dagens manuella inslag. Det nya arbetssättet är 
jämfört med dagens, den största förändringen näst efter förslaget om system-
sammankopplingen. 
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7.3.2  Prioritering av förslagen 
Nedan kan resonemang läsas om besparingsmöjligheternas storleksordning. 
 
Enligt Dale (2) kan man med benchmarking göra uppskattningar som är 
baserade på fakta istället för gissningar. 
Därför gjordes en mindre benchmarkingundersökning där ett antal olika civila 
bensinbolag kontaktades, se bilaga 7. Dessa utfrågades om de arbetsinsatser som 
företagen ansåg behövas i de civila och obemannade drivmedelsanläggningarna. 
I projektet valdes att undersöka de obemannade anläggningarna eftersom det är 
följden av de förbättringsförslag som är framlagda i detta examensarbete. 
 
De företag som kontaktades är: 
 

 Preem 
 Shell 
 OkQ8 
 JET 

 
Det som eftersöktes, förutom vilka arbetsuppgifter som utförs var storleken på 
arbetsmängden i timmar per dag som företagen lägger på driften av dessa 
anläggningar. Detta blir då ett ledmärke vid prioriteringen av förslagen och de 
eventuella besparingsmöjligheter som framkommer av dem.  
 
Tre av de kontaktade företagen lämnade uppgifterna inklusive snöröjning, ren-
hållning och gräsklippning (fortsättningsvis kallat röjningsarbeten) på de obe-
mannade anläggningarna. I enlighet med deras uppgifter hamnar medeltiden för 
det totala arbetet kring tretton procent. Den fjärde, som avviker i och med att de 
lämnade uppgifter exklusive dessa arbeten, hamnade mellan nio och tolv 
procent. 
 
I den korrekta jämförelsen kan vissa delar tas bort ur den civila tiden, dessa är 
röjnings- och sedelautomatsarbetet. Inom Försvarsmakten sköts röjningsarbetet 
av andra enheter samt att sedelautomater ej behövs då det arbetet ändå inte skall 
genomföras inom Försvarsmakten. 
 
Vid en låg skattning av andelen röjningsarbete till 20 % av den totala arbetstiden 
hamnar medeltiden för de tre nära 11 %. (Från 13 till strax under 11 %) 
 
Ur samtalet med OKQ8 framkom att en tredjedel av arbetet exklusive röjnings-
arbeten hörde till tömning av sedelautomaten kan en slutlig skattning av arbets-
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insatsen (inklusive 1 % tillägg) göras till runt 8 % för det direkta drivmedels-
arbetet. 
Detta innebär alltså att vid införande av de föreslagna förbättringsmöjligheterna 
bör arbetsinsatsen vid varje anläggning inte överstiga 8 % av ett personår. 
 
Inom försvarsmakten har de olika enheterna en stor spridning när det gäller 
drivmedelsarbetet, det har pendlat från omkring femton till femtio procent av ett 
personår för att driva en komplett drivmedelsanläggning. Besparingen skulle då 
variera mellan sju till fyrtiotvå procent för en installation av hela förslagspaketet 
inom drivmedelsarbetet plus de besparingar som rör fakturahanteringen samt en 
icke storleksangiven andel administration. 
 
Om förslagen med obemannade anläggningar, automatisk pejling, direkt 
registrering av förbrukning, eliminera onödigt arbete och enhetligt samman-
kopplat system går igenom uppskattas följande besparingar:  
 
Uppskattningsvis spenderar Försvarsmakten personal i dagsläget mellan 20 – 30 
% av en årsarbetskraft för att driva anläggningarna. 
 
Besparingar baseras på målvärdet 8 % och olika medelvärden av dagens 
hantering. 
Effektivisering kan 
Beräkningsunderlag till tabell 7.3.2.1: 
  
Medellönekostnad inkl lönekostnadsprocent (LKP, 50 %)  320 000/år  
(ur total lönekostnad / antal anställda,  se avsnitt hanteringskostnader 6.1) 

 
Personer totalt i direkt drivmedelsarbete inom Försvarsmakten = 14  
(Se avsnitt om hanteringskostnader kapitel 6.1) 
 

Arbetsbehov Arbetsbehov   

Startvärde % Målvärde % Effektivisering % Miljoner kr/år 

30 8 73 3.3 

25 8 68 3 

20 8 60 2.7 
Tabell 7.3.2.1 Beräkningar på besparingspotentialen efter förändringar 
 
De viktigaste förslagen för att uppnå besparingarna är det enhetliga och 
sammankopplade systemet i kombination med direkt registrering av för-
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brukning. Efter detta följer förslaget med eliminering av onödiga arbetsuppgifter 
och automatisk pejlingsutrustning. Kostnader för alla förslagen har ej varit 
möjligt att ta fram i tid, istället görs en genomgång av vad detta skulle få kosta 
med olika besparingsalternativ. Dessa beräkningar kan hittas i bilaga 8.  
 
Enligt resonemanget i bilaga 8 får investeringen att införa ”enhetligt och 
sammankopplat system” i kombination med ”direkt och automatisk registrering 
av förbrukning” och ”eliminering av onödiga eller omotiverade arbetsuppgifter” 
medföra kostnader på elva eller strax över tretton miljoner beroende på vilket 
startvärde i procent anläggningarna har (Startvärde representerar medeltid i 
personår för interna anläggningar innan förändring, 30 % eller 20 % används i 
beräkningarna). Beräkningarna i bilaga 8 bygger på ett tidsperspektiv på fem år 
och om längre tidsperspektiv väljs ökar den totala besparingen och därmed även 
den tillåtna kostnaden för investeringen.  
 
Pejlingen är ytterligare en besparingsåtgärd men den har ej lika stor påverkan 
som de övrigt nämnda samt att den har ett mer direkt beroende av antalet 
installationer än övriga förslag vilket går att felmarginalen lätt blir större vid 
dessa inräknade.  
 
Förslaget att Serviceenheten bör sköta betalningarna istället för Resmatenheten, 
går till viss del in på drivmedelsområdet och detta arbete är ej medtaget i 
hanteringskostnaderna. Detta därför att arbetet även i dagsläget skulle skötas 
internt om exempelvis civil leverantör skötte hela distributionen.  
 
I dagens organisation arbetar enligt uppgift två personer med ”nyskapande” av 
fakturor och betalning av de inkommande fakturorna. Ökat arbete för Service-
enheten bör vara relativt lågt då de redan hanterar fakturor. Det kan dock bli en 
viss ökad tid för kontroll av fakturorna när detta görs av försörjningsenheterna.  
 
Beräkningsunderlag: Medellönekostnad inkl LKP 320 000 kr/årsarbete 
 
Då blir besparingen 640 000 kr/år och ifall 10 % av denna kostnad läggs på 
försörjningsenheten för ökade kontrollkostnader, planeringskostnader och 
utbildningskostnader (för att ej räkna för positivt) hamnar besparingen på 
580 000 kr/år. 
 
Detta förslag är direkt prioriterat och dess besparingsmöjligheter överstiger klart 
dess kostnader. 
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7.4 Kostnadsmodellen 
En genomgång av de kostnader som uppkommer av drivmedelsarbetet. 
 

7.4.1  Hanteringskostnaderna 
Kostnadsmodellen har kommit till inom projektet för att redovisa de kostnader 
som hör till drivmedelsdistributionen på ett sätt som ger en bild över kostnads-
läget idag. Dessa visar tillsammans med arbetsprocesserna hur försvaret arbetar 
med drivmedel i dagsläget.  
 
Kostnaderna är som tidigare nämnts uppskattade men anses ändå med de 
intervall som bestämts vara tillräckligt rättvisande för att uppnå syftet. De ger en 
inblick i hur det ser ut idag vilket gör att de kan fungera som en referens för 
framtida kontroller med externa leverantörer. Sättet att räkna ut kostnaderna är 
framtaget i samråd med en biträdande professor i matematik på Luleå tekniska 
universitet. 
 
För att visa med 95 procentlig säkerhet vilka värden kostnaderna bör hamna 
inom antas att de inlämnade värdena kan liknas med en normalfördelning. 
 
ε       = Okända och ej inlämnade uppgifter  
            (Räknas som slumpartade för att möjliggöra konfidensintervall) 
∈      = Ingår i 
N      = Normalfördelning 
µ       = Skattat medel 
σ       = Standardavvikelsen 
σT      = Standardavvikelsen för kostnaderna 
V(T) = Varians beroende på kostnaden 
 
Om vi antar att de ej inlämnade värdena kan ses ingå i en normalfördelning: 
 

( )σµε ,: N∈  
 
Då blir variansen: 
 
V(T) = ( )iVA ε× = 2σ×A  

Tσ    = σ×A  
 
Vid 95% säkerhetsintervall: 
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Tot   = Totala kostnader 1.96± σ× T 
 

=%95Tot 10 900 000 1 700 000  (Kr) ±
Detta ger ett intervall mellan  
[9 200 000 ; 12 600 000] 
 
För att se skillnaden kan nämnas att ett 67 % säkerhetsintervall ger värden 
mellan  
[10 100 000 ; 11 800 000] 
 
Det syns här att intervallet är stort vid 95 % säkerhet, men betänkas bör att 
kostnaden ändå genom en kvalificerad uppskattning bedöms ligga vid det 
beräknade medelvärdet 10 900 000 kr. Beräknat utan kapitalkostnader ligger 
kostnaden runt 10 200 000 kr. 
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8 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten utifrån analysen som är baserad på nuläges-
beskrivningen och teorikapitlet.  
 
Projektets syfte var alltså att ta fram underlag åt Försvarsmakten i enlighet med 
deras vilja att undersöka externa leverantörers möjligheter att sköta drivmedels-
distributionen effektivare. Syftet var även att ta fram potentiella förbättrings-
förslag för den egna distributionen för att nå en mer rättvis jämförelse. Syftet nås 
genom att en nulägesbeskrivning lämnas över de valda försörjningsenheterna, en 
processbeskrivning över arbetet inom den interna distributionen redovisas, samt 
en total kostnadsmodell som på ett generellt sätt beskriver kostnaden för 
Försvarsmaktens hantering gällande drivmedelshanteringen presenteras. 
 
Summering av syftets delar: 
 

 Skapa nulägesbeskrivning 
 

 Visa hanteringskostnaderna 
 Skapa en processbeskrivning 
 Utforma förbättringsförslag 

 

8.1 Nulägesbeskrivningen 
Denna beskrivning över Försörjningsenheternas drivmedelsdistribution visar en 
bild över hur arbetet är upplagt inom Försvarsmakten. Beskrivningen visar även 
hur i arbetsflödet går till på de olika verksamhetsorterna. 
 
En annan intressant del i nulägesbeskrivningen är de diagram som gjorts utifrån 
de lämnade förbrukningsuppgifterna från de två försörjningsenheterna. De visar 
ett axplock av hur förbrukningarna kan skilja sig över året. Det är dessa toppar 
som drivmedelsdistributören måste klara av att hantera. 
 
Nulägesbeskrivningen kan läsas i kapitel 5 och en djupare beskrivning av de 
besökta verksamhetsplatserna i bilaga 1. 
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8.2 Totalkostnaden för hanteringsarbetet 
En generell kostnadsmodell över det nuvarande arbetssättet med uppgifter 
lämnade av nio av fjorton Försörjningsenheter. En uppskattning har gjorts för att 
ta reda på de totala kostnaderna på grund av de ej inlämnade uppgifterna.  
 
De kostnader som efterfrågats och räknas som hanteringskostnader är hyres-
kostnaderna, lönekostnaderna, servicekostnaderna. Hanteringskostnaderna är 
följande: 
 
Totalt  10 200 000                 (Kr) 
 
Kapitalkostnaderna som tillkommer av de lagernivåer som hålls är följande: 
(Beräknat på 10% internränta, 2002 års lager) 
 
Kapitalkostnader 700 000  (Kr) 
 
De kostnader som kommer av den förbrukning som görs av kunderna är 
följande: 
 
Förbrukning Diesel:    10 130  (m3) 
Kostnaden för Diesel: 55 000  (K Kr) 
 
Förbrukning Bensin:  5 816  (m3) 
Kostnaden för Bensin: 40600  (K Kr) 
 
Kostnad övriga oljor: 10 200  (K Kr) 
 
De summerade kostnaderna för Försvarsmakten gällande själva drivmedlet är 
nästan 106 miljoner. På detta tillkommer det så kallade ortstilläggen som totalt 
uppskattas ligga mellan 3 miljoner kronor. 
(Siffror från 2002) 
 
Förbrukningar kan studeras ytterligare i bilaga 4. 
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8.3 Processbeskrivningen 
I analyskapitlet gjordes en processbeskrivning med hjälp av flödesdiagram 
enligt teorikapitlet. Dessa beskriver alltså arbetsflödet inom Försvarsmaktens 
drivmedelsdistribution.  
 
I detta projekt har processerna uppdelats i tre steg. Dessa är följande: 
 

 Beställningsfasen 
Här ingår delprocesserna från det behov uppstår till det tillfälle då driv-
medlet ankommer och redovisas i behovsprogrammet. 
 

 Försäljningsfasen 
Här ingår delprocesserna från där kunden ankommer till det tillfälle 
kunden lämnat drivmedelsanläggningen med inköpt drivmedel. 
 

 Återlämningsfas 
Denna är den minsta fasen och processen visar arbetssätten de tillfällen då 
kunden återkommer med drivmedelsöverskott. 

 

 
 
Fig. 8.3.1 Översiktligt flödesdiagram över arbetet med drivmedel 
 
Hänvisning görs till kapitel 7.2 angående hur de olika processerna ser ut. 
 
Efter varje fas uppstår en viss typ av administration. I rapporten beskrivs även 
den administration som uppstår. Administrationsprocesserna som urskiljer sig 
och är beskrivna i rapporten följer här: 
 

 Administration vid civil beställning 
Uppstår vid varje civil drivmedelsbeställning. 

 Avläsningsprocessen 
Uppstår vid varje månadsslut och där redovisas förbrukningsuppgifterna. 
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8.4 Förbättringsförslag 
De förbättringsförslag som är gjorda summeras nedan: 
 

 Obemannade drivmedelsanläggningar 
Öka antalet obemannade anläggningar för att frigöra personal från 
drivmedelsarbetet. Detta leder till minskning av personalbehovet. 
 
De följande förslagen är för att förenkla steget mot obemannade 
anläggningar. 

 
Enhetligt och sammankopplat system i alla försörjningsenheter 
Enbart ett system bör användas och detta bör då sammankopplas med 
övriga försörjningsenheter. Alla av försvarsmakten tillåtna kunder skall ha 
möjlighet att använda sitt eget drivmedelskort oberoende av vilken 
försörjningsenhet denne befinner sig i. Vinsterna är här enklare tanknings-
rutiner, minskad bemanning och administration. 
 
Registrera förbrukningen direkt 
Förbrukningen bör registreras omedelbart vid förbrukningstillfället. 
Vinsterna av detta är bland annat i minskad administration och skötsel-
arbete av drivmedelshanteringen. Kontrollmöjligheterna ökar när det 
gäller förbrukningar. 
 
Automatiska kontrollsystem för lagernivåer 
Installera fjärrpejling vid drivmedelsanläggningarna för att minska arbets-
behovet när det gäller pejling och öka kontrollmöjligheterna av lager-
nivåer. 
 
Eliminera onödigt/omotiverat arbete vid drivmedelsanläggningarna 
Vissa arbetsmoment är i praktiken onödiga vid de fall där dessa 
förändringsförslag går igenom. Mottagningskontroller är ett exempel på 
sådant som efter undersökning av civil verksamhet anses vara onödigt. 
Andra exempel är uppgifter som kan förflyttas såsom dunkutlämning och 
oljeutlämning för att minska ineffektiv tid som uppstår vid närvarokrav. 

 
En förändrad processbeskrivning är gjord för att visa vilka processförändringar 
dessa förändringsförslag skulle innebära. Dessa kan skådas lättast i bilaga 5. 
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 Fakturabetalningar bör göras av serviceenheterna 
Detta förslag är ett fristående från de andra förslagen i och med att 
området går längre än enbart drivmedelsarbetet samt att det inte har något 
att göra med stegen mot obemannade anläggningar. Här gäller det istället 
att undvika dubbelarbete gällande fakturahantering, drivmedelsfakturor 
som övriga. (Externa fakturor) 

 
Något som läsaren bör tänka på är att dessa förbättringsförslag ej är detaljstyrda, 
de är tänkta att vara relativt generella och därmed enbart sätta upp mål, inte att 
beskriva hur och av vem implementeringen av förslagen skall göras. 
 

8.4.1  Besparingsberäkningar 
Gällande besparingar förelåg problem att hitta kostnaderna för införande av 
enhetligt sammankopplat system, automatisk registrering av förbrukning. Detta 
medförde att beslut togs att genomföra en kontroll av hur mycket en sådan 
investering får kosta om den ställs mot besparingsmöjligheterna.  
 
I de ursprungliga beräkningarna görs en nedskärning i personal på mellan 60 – 
73 % och det innebär i kronor mellan 2.7 – 3.3 miljoner kronor. 
 
Om ett försök till investeringskalkyl skall göras, måste vissa förändringar i dessa 
besparingar göras på grund av osäkerhet angående inlämnade svar, samt 
svårigheter att se antalet pejlingsenheter som måste installeras.  
(Utredningen har avgränsat sig till två områden vilket skapar dessa svårigheter) 
 
Förslag som medtogs i beräkningarna är följande: 
 

o Enhetligt sammankopplat system 
o Automatisk registrering av förbrukningar 
o Eliminering av onödigt/omotiverat arbete vid anläggningen 

 
Eftersom pejlingsförslaget är borttaget ur denna beräkning gjordes bedömningen 
att besparingarna minskar med 10 % samt att en riskpremie sattes till ytterligare 
10 % för osäkerhet om hur stor andel arbete som kommer ifrån gårdscisterner 
och inte ”mackar”. Total minskning av besparingarna i beräkningen är alltså  
20 %. 
 
Efter dessa beräkningar är slutsatsen att investeringen får kosta strax över 13 
miljoner vid 30 % startvärde och strax under 11 miljoner vid 20 % startvärde (se 
bilaga 8). 
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Gällande förslaget som syftar till att serviceenheterna bör betala fakturor istället 
för Resmatenheten är bedömningen gjord att besparingen överstiger kostnaden. 
 
I kapitel 7.3.2 kan läsas att två personer arbetar med nyskapandet och 
betalningen av fakturor. Bedömningen att, eftersom betalningsuppgiften redan 
utförs av Serviceenheten bör de ökade kostnaderna ej bli betydande, och att 
besparingen beräknas bli runt 600 000 kronor per år. 
 

8.5 Validitet & Reliabilitet 
Som det nämndes i metodkapitlet är detta viktigt i alla arbeten. Gällande detta 
arbete beräknas validiteten och reliabiliteten vara tillräckligt bra i process-
beskrivningen då inga felaktigheter upptäcktes vid kontrollen mot den tredje 
försörjningsenheten. Eftersom fel ej påträffades bör även denna kontroll ge 
positivt ljus på nulägesbeskrivningen då den ligger till stor grund för process-
beskrivningarna. 
 
När det gäller hanteringskostnaderna har dessa beräknats fram utifrån de 
uppgifter som lämnats av de olika försörjningsenheterna och dessa har 
kontrollerats med drivmedelsingenjörerna. Beräkningarna bör här därför stämma 
tillfredsställande bra.  
 
Förbättringsförslagens reliabilitet är bra, gällande validiteten är förslagen riktade 
till drivmedelsdistributionen vilket ökar validiteten. Förslaget som rör betalning 
av fakturor sträcker sig delvis utanför projektets gräns, då det även inbegriper 
andra delar än drivmedelsdistributionen. Dock anses relevansen vara tillräckligt 
bra, eftersom förslaget berör administrationen som uppstår efter civil beställning 
som tillhör drivmedelsdistributionen.  
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9 Diskussion & Slutsatser 
En diskussion om projektet och  de slutsatser som under arbetets gång har 
gjorts. 
 
I utredningsunderlaget ingick det relativt klara besked om vad som skulle ut-
redas. Enligt syftet skulle en nulägesbeskrivning, processbeskrivning och 
eventuella förbättringsförslag arbetas fram. Till sist även en totalkostnadsmodell 
som beskriver vad hanteringen av drivmedel kostar försvarsmakten. Författaren 
anser att projektet fyller sitt syfte då det gäller de ovan nämnda delarna och det 
skall förklaras vidare här i diskussionen. 
 
Den arbetsmetod som valdes till projektet med resorna och det stora antalet 
intervjuer som gjordes under resorna och efteråt skapar ett stort beroende mellan 
utredningens validitet och reliabilitet med intervjupersonernas vilja att skildra 
drivmedelshanteringen sanningsenligt och utförligt. Detta är författaren 
medveten om och har under arbetets gång gjort försök till att jämföra olika 
personers svar för att undvika eventuella misstag eller missförstånd mellan 
intervjupersonerna och frågeställaren. Detta är något läsaren bör vara medveten 
om men validiteten och reliabiliteten anses ändå vara tillräckligt bra. Detta dels 
för att de personer som intervjuats arbetat inom området som undersökts vilket 
ger en mer rättvisande bild än om enbart ledande personer intervjuats, och dels 
för att det är ett flertal personer vid olika arbetsplatser som intervjuats vilket ger 
möjligheten att jämföra svaren och undvika fel eller missförstånd.  
 
En fördel hade dock varit om den så kallade konkurrentbenchmarkingen hade 
gjorts tidigare samt då varit lite mer ingående, detta hade svarat på många av 
frågorna i ett tidigt skede inom projektet.  
 

9.1 Nulägesbeskrivningen 
Denna beskrivning och det förarbete som gjordes ligger som tidigare nämnts till 
grund för en stor del av arbetet i utredningen. Under de två resorna som gjordes 
till ”FörsE SNO” och ”FörsE SKA” inhämtades information inte bara till 
nulägesbeskrivningen utan även till processbeskrivningen samt dess 
förbättringsförslag. Problem har under denna del varit att få samma typ av 
uppgifter från de olika verksamhetsorterna. Ibland har vissa uppgifter lämnats i 
annan förpackning vilket försvårar tolkningen och andra tillfällen har uppgifter 
helt enkelt saknats.  
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9.2 Hanteringskostnader 
Förfrågan som skickades ut till de fjorton försörjningsenheterna var gjord för att 
på ett snabbt sätt inhämta de olika kostnaderna som berör drivmedelsarbetet 
inom hela försvarsmakten. Trots påminnelse lämnades inte alla svar in för be-
arbetning utan det blev som bäst nio av de av det totala underlaget som 
lämnades in. Den extrapolering som gjordes efter samtal med Försvarsmakten 
och personal på LTU anses tillräcklig för att visa de totala kostnaderna enligt 
syftet.  
  

9.3 Processbeskrivningarna 
I projektet är det tänkt att dessa arbetsprocesser skall ingå i ett underlag vid 
jämförelse mot externa leverantörer, men här finns ju även andra fördelar. 
Processbeskrivningarna kan alltså vara en hjälp vid fortsatta förbättringar av 
hanteringssätten nu när denna generella beskrivning skapats. 
Här finns dock ytterligare fördelar förutom det egentliga syftet, exempelvis då 
det gäller att få en lättförståelig och övergripande bild över arbetet. Det sist-
nämnda förenklar bland annat för nya medarbetare vid inlärning av arbetet. 
 
Tanken med beskrivningarna var att beskriva Försvarsmaktens arbetssätt inom 
drivmedelsdistributionen vilket enligt författaren uppnås i enlighet med syftet. 
Svårigheter med processbeskrivningen har egentligen varit gällande hur generell 
den är, en kontroll gjordes som tidigare nämnts på Försörjningsenhet Norrbotten 
där det dock visade sig att beskrivningarna var korrekt. 
 

9.4 Förbättringsförslag 
De olika förbättringsförslagen är baserade dels på nulägesbeskrivningen, dels på 
processbeskrivningarna. Dessa förslag är förbättringsmöjligheter som kan 
förstärka konkurrensen mot de externa leverantörerna vid en eventuell framtida 
upphandling. Effektiviteten måste vara hög även inom försvarsmakten om det 
skall bära sig att sköta distributionen internt. Här bör de inblandande enligt 
författaren även sträva efter att förbättra nyttjandegraden av den inblandade 
personalen samt arbeta för att simplifiera en så stor del som möjligt av arbetet. 
Förenklingar görs med att manuellt arbete elimineras, bland annat om för-
brukningar registreras direkt och att ett enhetligt system införs.  
 
Denna del var egentligen inte den största i syftet men visade sig kräva väldigt 
mycket tid till diskussioner och övriga tankar. En stor del av problemen härrör 
till minskningar i det av författaren kallat onödigt/omotiverat arbete. Här ligger 
en osäkerhet i om det kommer att bli en ökning i arbetskostnaderna om vissa 
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närvarokrävande men ej tidskrävande arbetsuppgifter flyttas till andra arbets-
platser. En förklaring till hur detta går till kan läsas i bilaga 9. 
 
När det gäller storleken på besparingsmöjligheterna har samtal gjorts med 
drivmedelsingenjörerna inom försvarsmakten och med deras erfarenhet till-
sammans med en kontroll gällande arbetsinsatser vid obemannade civila arbets-
platser (Shell, Preem, OkQ8, Jet) har uppskattningar gjorts rörande be-
sparingarnas storlek.  
 
Här ligger osäkerheten i de uppskattningar som gjorts gällande slutvärdet på 
närvarokravet samt vilken medelnärvaro i personår som försvaret idag har på 
drivmedelsanläggningarna. Sättet att minska risken för överskattning har 
gällande slutvärdet (vid Försvarsmaktens anläggningar efter förändringar) varit 
en riskpremie, det vill säga att beräkningarna varit lågt skattade för att undvika 
glädjekalkyler. Vid beräkningar där minskning av personal inkluderas har 
dessutom det totala antalet personår dragits ned med tio procent för att minska 
osäkerheten kring hur stor del av den totala arbetstiden som kommer ifrån större 
drivmedelsanläggningar jämfört med gårdscisterner. 
 
Det sätt på vilket uppskattningarna gjordes, gällande kostnaderna för 
förbättringsförslagen, var från början ej önskvärda. Det hade varit bättre om in-
formation hade funnits tillgängligt om storleksordningen på kostnaderna. Det 
som gjordes angående besparingsmöjligheterna anses dock ändå tillräckligt 
eftersom Försvarsmakten kan använda det som en vägledning vid en större 
kostnadsutredning i ett senare skede.  
 
Försvarsmaktens direktiv och rutiner måste till viss del förändras för att 
möjliggöra dessa förändringsförslag men skribenten anser att detta ibland är 
nödvändigt om organisationer vill förbättra sina arbetsprocesser. Ett citat fritt 
översatt ur French, Bell och Zavacki (5) ”En snabbt förändrande omgivning 
kräver att organisationer förändras i samma takt och utsträckning för att möta de 
nya miljöer och krav som kan uppstå”. Citatet beskriver vikten att ständigt 
förändras, att inte bestå i gamla regler och kläder, att förändra för att utveckla 
och överleva som organisation. 
 
En annan detalj som är värt att än en gång påpeka är att de förbättringsförslag 
som framlagts inte är detaljstyrda vilket innebär att själva implementeringen och 
hur den skall gå till är upp till Försvarsmakten. 
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9.5 Rekommendationer om fortsatt arbete 
Under projektets gång har många personer intervjuats och många hävdar det 
speciella i den egna situationen som i sin tur omöjliggör vissa alternativ. Värt att 
tänka på är att kundernas krav kanske ibland måste vägas mot om priset är värt 
att betala, priset kan då fungera som en slags styrning (Persson & Virum (9)) för 
att planera vissa delar av arbetet i god tid tillsammans med distributören för att 
effektivisera distributionen.  
 
Arbetet bör fortsätta med att undersöka de externa leverantörernas vilja och 
förmåga att ta över en större del av eller hela drivmedelshanteringen. Detta steg 
bör göras för att ge Försvarsmakten möjlighet att med säkerhet ge svar på om 
hanteringen i framtiden bör skötas internt eller externt. Det är först när detta steg 
är fullgjort som det enligt författaren finns underlag för att ta det egentliga 
beslutet angående vem som skall sköta drivmedelsdistributionen i framtiden. 
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Bilaga 1 En nulägesbeskrivning av drivmedelsarbetet 
 
FörsE SNO 
Östersund är huvudorten i detta försörjningsområde och här ligger huvud-
verksamhetsplatserna F4 och I5.   
 
Det finns vissa skillnader gällande den data som fanns att tillgå i vissa av dessa 
verksamhetsorter, detta gäller speciellt månadsförbrukning. 
 
Det finns även andra verksamhetsplatser utöver dessa två och de ligger i 
Sollefteå, Härnösand och en ytterligare verksamhetsplats några mil utanför 
Östersund. 
 
Ett organisationsschema följer nedan: 

C FörsE SNO 

Ledning / Stöd 
avdelning 

Förrådsavdelning Transport Förrådsavdelning 
Östersund avdelning Västernorrland 

 
Fig. 1 Organisationsschema FörsE SNO 
 
Administrativa arbeten Ledning & Stödavdelning 
Kostnader som direkt kan läggas till drivmedelshanteringen är de som kommer 
av redovisningen som görs i Lift av inköpen och förbrukningen av drivmedel. 
Andra kostnader är de som tillkommer vid lönearbetet eller planering av någon 
art gällande drivmedelsarbetet. Gällande programmet lift använder den lift-
ansvarige uppskattningsvis runt en dag i månaden för att köra in listor som 
kommer ifrån drivmedelshanteringen. 
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I denna nivå av organisationen har uppgifter lämnats om de administrativa 
delarna, hur administrationen går till vid drivmedelsinköp från civil leverantör, 
avläsning vid månadsslut, återlämning samt mot interna/externa kunder. 
 
 
Registreringen i behovssystemet Lift görs först i samband med inköp av driv-
medel av drivmedelsanläggningarna. Registrering görs även i avläsnings-
processen som sker efter varje månadsslut. Vid detta tillfälle lämnas papper på 
interna och externa kunders tankningar. 
 
Tillvägagångssätt inköp civil leverantör: 

1. Följesedel på drivmedel lämnas från drivmedelsanläggningen. 
2. Registrering i behovsprogrammet ”Lift”. 
3. Liftkvitto & följesedel skickas till Resmat 
4. Faktura inkommen från leverantör hos Resmat, betalas. 
5. Resmatenheten skapar ny intern faktura. 
6. Därefter sker attestering om fakturan av ansvarig inköpare. 
7. Serviceenheten registrerar fakturan i FS-Lokal (ekonomiskt system) 
 

Som synes sker ett dubbelarbete med fakturor när Resmatenheten skapar nya 
fakturor varje tillfälle de får in dem från leverantörerna. 
 
Tillvägagångssätt vid avläsningsprocessen: 

1. Avläsningsuppgifter lämnas från drivmedelsanläggningarna 
(Uppgifter om förbrukningar och vem som är ansvarig) 

2. Dessa registreras i programmet. 
3. Varje vecka överförs uppgifter till det ekonomiska programmet (FS-

lokal) 
 
Varje månad görs alltså manuella avläsningar och överföringar från drivmedels-
anläggningarna till de olika system inom Försvarsmakten som berörs. 
 
Anläggningskostnader 
Dessa är framtagna genom divisionsnivå och ingår i totala hyreskostnader för 
FörsE SNO. 
 
Sollefteå och Härnösand 
Intervjuerna gjordes tillsammans med personal i ledarställning gällande arbetet 
vid dessa två anläggningar. Det som är beskrivet här är information som har 
kommit främst från detta tillfälle. Förbrukningsuppgifter är lämnade av 
Ekonomiredovisningen i Östersund. 
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Verksamhetsorterna ingår i det som kallas för Förrådsavdelning Västernorrland. 
På denna plats pågår förrådsverksamhet som i dagsläget mest arbetar med olika 
typer av avveckling. Enligt uppgift från chefen för förrådsavdelningen 
Västernorrland uppgick avvecklingsarbetet till över 80 % av det totala arbetet 
vid tiden för besöket (2002-11-25). På dessa orter används i dagsläget vanliga 
tankkort som används i civila mackar. 
 
Distributionssätt: 
Vanliga tankkort som kan tankas på vanliga mackar.  
 
Direkt drivmedelsarbete: 
Eftersom dessa verksamhetsplatser inte har egna distributionsanläggningar blir 
lönekostnaderna tämligen begränsade. Ingen person arbetar med att leverera 
drivmedel. 
 
Administrativt arbete: 
Den enda tid som spenderas på administration är då separation av bensin, diesel 
och olja sker på fakturorna varje månad innan de skickas vidare till Östersund. 
Uppskattningsvis spenderas en timme i månaden på detta arbete vilket innebär 
att det är försumbart. 
 
Drivmedelsförbrukning: 
Förbrukningen är i detta arbete uppdelat på diesel, bensin och oljor-fetter samt 
att de siffror som används kommer från försvarets eget redovisningssystem för 
förbrukningsvaror. Angående dessa två verksamhetsorter kunde inga siffror 
lämnas om oljor-fetter. 
 
 

2001  20020101-20021031 
Diesel (m3)  Inga uppgifter Inga uppgifter  
Kostnad (k kr) Inga uppgifter 222  
 
Bensin (m3) Inga uppgifter Inga uppgifter 
Kostnad (k kr) Inga uppgifter 110  
 
Oljor-fetter (k kr) Inga uppgifter 
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Drivmedelsanläggningen Östersund (I5)  
På detta verksamhetsställe som ingår i Förrådsavdelning Östersund finns en 
fullständig drivmedelsanläggning diesel, bensin och oljor för att på området 
serva kunderna. I samma anläggning utförs även andra icke drivmedels-
relaterade arbetsuppgifter såsom spolning, tvättning i en spolhall finns i samma 
byggnad som ”macken”. 
 
Specifikation av anläggningen: Totalt 4 cisterner á 40m3

 
Tankningsplats 1*40 m3 Diesel 2*40m3 Bensin  
 
Vid spolhall 1*40 m3 Diesel 
 
Distributionssätt till anläggningen: 

1. Drivmedelsansvarig beställer genom telefon påfyllning av cisterner när 
denne anser behov uppstå. 

2. Civil leverantör anländer några dagar senare enligt beställning. 
(Ledtiden vara mellan tre till fem dagar) 

3. Mottagningskontroll 
4. Listor skickas vidare till registrering i behovs & tillgångsprogrammet. 

(lift) 
 
Se vidare Bilaga 5 för civil beställning. 
 
Distribution från anläggningen: 
Vid besöket användes nyckelverk vid denna anläggning. I dagsläget har denna 
anläggning gått över till drufosystemet vilket innebär ett kortbaserat system 
vilket är mer modernt än nyckelverk.  
 
Återlämning: 
Kunden kommer i vissa fall tillbaka efter övningen med ett överskott på 
drivmedel, i dessa fall görs en bedömning om drivmedlet kan återtas eller ej. 
Återtaget drivmedel placeras i rätt cistern, ej återtaget hamnar i miljöstationen. 
 
Det finns även tre stycken övningsfält med gårdscisterner som ligger under I5. 
Dessa är Grytan, Skyttecenter och Ånn. Skillnaden i beställningen av drivmedel 
gällande dessa ställen är att den ansvarige ringer till macken (I5) och ber denne 
göra beställningen så kommer tankbilen till övningsfältet. Följesedlar lämnas på 
macken och hanteras som vanlig. 
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Här följer en bild som exempel på hur det kan se ut med en gårdscistern vid ett 
övningsfält: 

 
Fig. 2 Gårdscistern2x3 m3 inlåst i container 
 
 
Direkt drivmedelsarbete: 
En person är anställd för driften av denna anläggning. Uppskattningsvis går 
hälften av hans arbetstid går till att sköta drivmedelsarbetet.  Av detta arbete är 
det värnpliktiga på väg ut på fält som tar stor del av arbetet. 
 
Administrativa arbeten: 
Eftersom det enbart är en person som sköter detta ingår dennes administrativa 
del i den ovan uppskattade tiden för direkta lönekostnader. 
(reserv finns i det fall att personen blir sjuk) 
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Förbrukning: 
Förbrukningen är i detta arbete uppdelat på diesel, bensin och oljor & fetter samt 
att de siffror som används kommer från försvarets eget redovisningssystem för 
förbrukningsvaror. (Avrundat till tusental) 

2001  20020101-20021031 
Diesel (m3) 453      304  
Kostnad (k kr) 2 589   1 646  
Bensin (m3) 308      157  
Kostnad (k kr) 2 105   1 186  
 
Oljor & Fetter (k kr) 128      142  
 
Enkel beräkning av medelårsförbrukningen: 
 

T
t

L
t

L
)2002(

)2002(
)2001(

)2001( +
    (1) 

 
Teckenförklaring: 
L(2001) = Antal liter 2001 
L(2002) = Antal liter 2002 
t(2001)  = Tidsåtgång 2001 (Andel av helåret 2001 som uppgift finns = 1) 
t(2002)  = Tidsåtgång 2002 (Andel av helåret 2002 som uppgift finns) 
T           = Antal år med i beräkningen 
 
(avrundat till tusentals liter) 
 
Diesel: 409 m3

Bensin: 248 m3

 
Här används samma ekvation men används kronor istället. 
Oljor& 
Fetter(Kr) 149k kr 
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Dieselförbrukning Månadsvis
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Fig. 3  Månadsförbrukning diesel räknat i procent år 2001 
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 Fig. 4  Månadsförbrukning bensin räknat i procent år 2001 
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Drivmedelsanläggningen Frösön 
Denna verksamhetsplats är den andra i FörsE SNO som har en fullständig 
drivmedelsanläggning.  
 
Specifikationer för anläggningen: Totalt fyra cisterner á 25m3 + en 20m3

 
Tankningsplats 2*25m3 Diesel 2*25m3 Bensin 
 
Vid Flygbanan 1*20m3 Diesel 
 
En av bensincisternerna har dessutom en 25 liters oljetank som ger möjlighet att 
få en önskad oljeblandning i bensinen.  
 
Det finns en 20 kubiks dieselcistern vid flygbanan som enbart används för de 
speciella fordon som rensar banan för flyget. Macken använder sig av både 
nyckelverk (17-18 nycklar ute) samt pejling för att få uppgifter om förbrukning.  
 
Det finns ett antal mindre flygbaser med drivmedelsförbrukning spridda i 
norrland som ingår i ansvarsområdet. 
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Fig. 5 Bild av pumparna på F4 
 
Distributionssätt till anläggningen: 

1. Drivmedelsansvarig beställer genom telefon fyllning av de cisterner denne 
anser nödvändigt. 

2. Civil leverantör anländer efter några dagar dit beställaren angivit. 
(Ledtiden ligger runt tre dagar) 

3. Mottagningskontroll 
 
Distributionssätt till kunderna: 

1. Kunden anländer 
2. Använder nyckel för att öppna pumpen 

Extern kund lånar nyckel. Intern kund färdig. 
 

3. Extern kund lämnar uppgifter om namn, förband och fordon på en särskild 
blankett till mackpersonalen. 

 
Distributionssätt från cisternen vid flygbanan: 

1. Tankar vid behov 
2. Mäter upp antal liter 
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3. Lämnar uppgifter till Drivmedelsansvarig på macken 
 

Fig. 6 Cistern till snömaskiner och dylikt (20 m3 diesel) 
 
Direkt drivmedelsarbete: 
Personalens arbete med direkt fordonsdrivmedelsrelaterade uppgifter är att läsa 
av nyckelverken, mottagningskontroller samt hjälpa kunder och dylikt.  
 
Administrativa arbeten: 
Redovisning för interna kunder sker på drivmedelsanläggningen och vid de fall 
externa kunder tankar hamnar kostnaden initialt på den egna anläggningen innan 
kvitton skickats till ekonomiredovisningen som debiterar kunden Göran Lindé 
sitter enligt egen uppskattning ungefär 10 % enbart med redovisningen.  
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Drivmedelsförbrukning: 
Förbrukningen är i detta arbete uppdelat på diesel, bensin och oljor-fetter samt 
att de siffror som används kommer från försvarets eget redovisningssystem för 
förbrukningsvaror. (Avrundat i tusental) 
 
  2001  20020101-20021031 
Diesel (m3)     303      209  
Kostnad (k kr) 1 732  1 119  
 
Bensin (m3)    120        94  
Kostnad (k kr)    823      649  
 
Oljor-fetter (k kr)    334     255  
 
Enkel beräkning av medelårsförbrukningen enligt formeln (1): 
 
(avrundat till tusentals liter) 
Diesel: 277 m3

Bensin: 116 m3

 
Beräkningsunderlag: Samma formel som ovan men i k kr istället. 
Oljor & Fetter 320k kr 
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Här är diagrammen uppbyggt med månader tagna från två år för att ge en bild av 
hur ett helt år kan se ut. 
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Diagram 7 Förbrukning diesel fördelat på månader (beräknat på 2001-2002-06). 
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Diagram 8 Förbrukning diesel fördelat på månader (beräknat på 2001-2002-06) 
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Skyddsobjekt (Hemlig) 
Från denna anläggning sköts servicen på och besiktningen av de olika mackarna 
och cisternerna inom FörsE SNO samt tillhandahåller oljor och fetter till de 
olika verksamhetsplatserna. Här står även en gårdscistern där den interna samt 
viss extern förbrukning sker. 
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FörsE SKA 
Skövde är huvudorten i denna försörjningsenhet med övriga verksamhetsplatser 
placerade i Karlsborg, Såtenäs, Kvarn och Jönköping.  
 
Det finns vissa skillnader gällande den data som fanns att tillgå i vissa av dessa 
verksamhetsorter, detta gäller speciellt månadsförbrukning.  
 
Verksamheten inom denna försörjningsenhet är skiftande beroende på vilken 
verksamhetsplats som benämns. Genom att visa ett organisationsschema kan 
man lättare skaffa en överblick över de platser som finns samt deras 
verksamhetsområden. 

C FörsE SKA
 

Plan Materiel 
avdelningen avdelningen 

 
 

Försörjnings Försörjnings Försörjnings Försörjnings FM´s Centrala  Fjärrgodsställe 
Jönköping Beklädnads avdelningen avd avd avd 

förråd Skövde Karlsborg Såtenäs Kvarn 

Fig. 9 Organisationsschema över FörsE SKA 
 
 
Administrativa arbeten plan & Materielavdelningen 
Kostnader som direkt kan läggas till drivmedelshanteringen är de kostnader som 
kommer av redovisningen som görs i Lift av inköpen och förbrukningen av 
drivmedel. Andra kostnader är de som tillkommer vid lönearbetet eller planering 
av någon typ gällande drivmedel. 
 
Registreringen i behovssystemet (Lift) görs först i samband med inköp av driv-
medel av drivmedelsanläggningarna. Registrering görs även i avläsnings-
processen som sker efter varje månadsslut. Vid detta tillfälle överlämnas papper 
på interna och externa kunders tankningar.. 
 
Tillvägagångssätt inköp civil leverantör: 

1. Följesedel på drivmedel lämnas från drivmedelsanläggningen. 
2. Registrering i behovsprogrammet ”Lift”. 
3. Liftkvitto & följesedel skickas till Resmat 
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4. Faktura inkommen från leverantör hos Resmat, betalas. 
5. Resmat avd skapar ny intern faktura. 
6. Därefter sker attestering om fakturan av ansvarig inköpare. 
7. ServE registrerar fakturan i FS-Lokal (ekonomiskt system) 

 
Som synes sker även här ett dubbelarbete gällande fakturor när Resmat skapar 
en ny faktura varje gång de får in en från leverantörerna. 
 
Tillvägagångssätt vid avläsningsprocessen: 

1. Avläsningsuppgifter lämnas från drivmedelsanläggningarna 
(Uppgifter om förbrukningar och vem som är ansvarig) 

2. Dessa registreras i programmet. 
3. Varje vecka överförs uppgifter till det ekonomiska programmet (FS-lokal) 

 
Varje månad görs alltså manuella avläsningar och överföringar från drivmedels-
anläggningarna till de olika system inom Försvarsmakten som berörs. 
 
Gällande Lift användes en dag i månaden för att köra in listor som kommer ifrån 
drivmedelshanteringen. 
 
Anläggningskostnader 
Dessa är framtagna genom divisionsnivå och ingår i totala hyreskostnader för 
Försörjningsenhet Södra Norrland. 
 
Drivmedelsanläggningen i Skövde 
Specifikationer för anläggningen: Totalt 6 cisterner á 50m3

Uppdelad i två delar, en plats för stridsfordon samt en för övriga vanliga fordon. 
 
Stridsfordon: 2*50m3 diesel 1*50m3 bensin 98. 
 
Övriga fordon: 1*50m3 diesel. 2*50m3 bensin 
 
Drivmedelsanläggningen använder sig utav det så kallade drufosystemet med 
egentillverkade kort och dessa görs utav den som är ansvarig vid drivmedels-
anläggningen. 
 
Det finns tre gårdscisterner utplacerade som ligger under denna anläggnings 
ansvar, dessa är Kråk skjutfält, Remmene skjutfält, ett förråd i Ljung. 
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Distributionssätt till anläggningen: 
1. Drivmedelsansvarig ringer och beställer vid behov 
2. Leverantör anländer 
3. Mottagningskontroll 

 
Se bilaga 5 för ytterligare information om efterföljande steg. (civil beställning) 
 
Distribution till kunden: 

1. Intern kund använder sitt kort bredvid pumpen för att aktivera den 
1. Extern kund lånar kort antingen på drivmedelsexpeditionen, P4 

expeditionen eller i vakten och aktiverar pumpen 
2. Intern kund är klar. Extern kund skriver blankett angående vem som 

tankat, förband, vilken bil och hur mycket bränsle för att debitering skall 
ske korrekt. 

3. Drufokvitton skrivs ut där det står vilka organisations- och aktivitets-
nummer som belastats med bränsle (från korten). De externa kundernas 
blanketter samt drufokvitton skickas senare till liftredovisningen. 

 
Återlämning 
Kunden kommer i vissa fall tillbaka efter övningen med ett överskott på 
drivmedel, i dessa fall görs en bedömning om drivmedlet kan återtas eller ej. 
Återtaget drivmedel placeras i rätt cistern, ej återtaget hamnar i miljöstationen. 
 
Direkt drivmedelsarbete: 
Beräkningar enligt drivmedelsansvariges egna uppgifter visar att ungefär 20% 
av dennes arbetstid går till drivmedelsarbetet. 
 
Administrativt arbete: 
Det finns en viss typ av administrativt arbete på denna anläggning och det är de 
tillfällen tankkorten registreras om.   
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Drivmedelsförbrukning: 
Förbrukningen är i detta arbete uppdelat på diesel, bensin och oljor-fetter samt 
att de siffror som används kommer från försvarets eget redovisningssystem för 
förbrukningsvaror. (avrundat till tusental) 
 

2001  20021031 
Diesel (m3)     973     816  
Kostnad (k kr) 5 539   4 328  
 
Bensin (m3)    481      364  
Kostnad (k kr) 3 369   2 614  
 
Oljor-fetter (k kr)    738      413  
  
 
Enkel beräkning av medelårsförbrukningen enligt formeln (1): 
 
 
Diesel: 976 m3

Bensin: 459 m3
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Fig. 10 Beskriver månadsförbrukningen för diesel räknat i procent av helåret 2002 
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Bensinförbrukning månadsvis
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Fig. 11 Beskriver månadsförbrukningen för bensin räknat i procent av helåret 2002 
 
Drivmedelsanläggningen i Såtenäs (F7) 
På denna anläggning går det största arbetet till att försörja flyget då platsen är en 
flygbas men som på F4 finns det även distribution till en mängd vanlig fordon.  
  
Specifikationer för anläggningen: Totalt 4 cisterner á 25m3

 
Tankningsplats 2*25m3 Diesel 2*25m3 Bensin 98 
 
Systemet för anläggningen och dess kunder är drufosystemet och här används 
två kort för varje tankning, ett som identifierar köparen och ett för fordonet. 
Korttillverkning sker på anläggningen. 
 
Det finns även ett par ytterligare cisterner förutom mackens som ligger under 
Såtenäs ansvarsområde varav en i Råda (Mack) och en i Karlsborg, resten ligger 
på området. 
 
Distributionssätt till anläggningen: 

1. Drivmedelsansvarig ringer och beställer vid behov 
2. Leverantör anländer 
3. Mottagningskontroll 

 
Se bilaga 5 för ytterligare information om efterföljande steg (civil beställning) 
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Distribution till kunden: 
1. Intern kund använder två kort bredvid pumpen för att aktivera den, ett för 

att identifiera kunden och ett för fordonet. 
1. Extern kund lånar kort antingen på drivmedelsexpeditionen, P4 

expeditionen eller i vakten och aktiverar pumpen. 
2. Intern kund är klar. Extern kund skriver blankett angående vem som 

tankat, förband, vilken bil och hur mycket bränsle för att debitering skall 
ske korrekt. 

3. Drufokvitton skrivs ut där det står vilka organisationsnummer och 
aktivitetsnummer som belastats med bränsle (från korten). De externa 
kundernas blanketter samt drufokvitton skrivs in i liftredovisningen. 

 
Direkt drivmedelsarbete: 
Detta arbete är liknande som på de andra platserna, ingår tillsyn, korttillverkning 
en del tankbilskörning och övrigt drivmedelsarbete. 
 
Administrativa arbeten: 
Här görs redovisningen i lift på anläggningen vilket innebär viss administration 
Kunder:  
FörsE SKA  50 % av förbrukningen. 
F7   40 % av förbrukningen. 
Fortverket     4 % av förbrukningen. 
Och övriga står för resten. 
 
Drivmedelsförbrukning: 
Förbrukningen är i detta arbete uppdelat på Diesel, Bensin och Oljor-fetter samt 
att de siffror som används kommer från försvarets eget redovisningssystem för 
förbrukningsvaror. (Avrundat till tusental) 
 

2001  2002 (helåret) 
Diesel (m3)     419      399  
Kostnad (k kr) 2 363  2 155  
 
Bensin (m3)    149      143  
Kostnad (k kr) 1 026  1 000  
 
Oljor-fetter (k kr) Ej ankommet 
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Enkel beräkning av medelårsförbrukningen enligt formeln (1): 
  
(avrundat till tusentals liter) 
 
Diesel: 409 m3

Bensin: 146 m3

 
Ingen användbar information lämnades angående månadsförbrukningar. 
 
Drivmedelsanläggningen i Karlsborg 
Ägarförhållandet i Karlsborg gällande drivmedelsanläggningen är avvikande vid 
jämförelse med andra verksamhetsplatser. Drivmedelsanläggningen ägdes förut 
av F6 men såldes till Karlsborgs Kommun vid nedläggningen. Anläggningen 
hyrs nu kostnadsfritt av kommunen och underhållet betalas av Karlsborgs 
förrådsavdelning vilka även kommer att stå för avvecklingskostnaderna vid den 
tidpunkt anläggningen läggs ned. 
 
Specifikationer för anläggningen: Totalt 4 cisterner á 25m3. 
 
Tankningsplats 2*25m3 diesel 2*25m3 bensin 
På denna anläggning används nyckelverk. 
Distributionssätt till anläggningen:  

1. Drivmedelsansvarig ringer och beställer vid behov 
2. Leverantör anländer 
3. Mottagningskontroll 

 
Se bilaga 5 för ytterligare information om efterföljande steg. (civil beställning) 
 
Distribution från Macken: 

1. Intern kund anländer och använder nyckel för att öppna pumpen. 
1. Extern kund lånar nyckel för att öppna pumpen. 
2. Extern kund lämnar uppgifter om namn, förband, organisations- och 

aktivitetsnummer, mängd och fordon på en särskild blankett till mack-
personalen. 

3. Avläsning görs en gång i månaden, denna tillsammans med externa 
kunders blanketter lämnas till liftregistrering. 

 
Direkt drivmedelsarbete:  
13 % av den drivmedelsansvariges tid går till att sköta det direkta drivmedels-
arbetet.  
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Administrativa kostnader: 
Vanligt budgetarbete och underhållsbeställningar görs här. 
 
Drivmedelsförbrukning: 
Förbrukningen är i detta arbete uppdelat på diesel, bensin och oljor-fetter samt 
att de siffror som används kommer från försvarets eget redovisningssystem för 
förbrukningsvaror. 

2001  20020101-20021131  
Diesel (m3)     132     118  
Kostnad (k kr)    745      637  
 
Bensin (m3)    199      157  
Kostnad (k kr) 1 370   1 097  
 
Oljor-fetter (k kr)    121        44  
 
Enkel beräkning av medelårsförbrukningen enligt formeln (1): 
 
Diesel: 130 m3

Bensin: 186 m3

 

Dieselförbrukning
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Fig. 12 Beskriver månadsförbrukningen för diesel räknat i procent av helåret 2002 
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Bensinförbrukning
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Fig. 13 Beskriver månadsförbrukningen för bensin räknat i procent av helåret 2002 
 
Drivmedelsanläggningen i Kvarn 
Specifikationer för anläggningen: 
Här finns tre cisterner, 10m3 (98 kalium), 25m3 (95) och en 25m3 med diesel. 
Systemet på denna anläggningen är nyckelverk, det finns tre pumpar med 48 
räkneverk på varje. 
 
Distributionssätt till anläggningen: 

1. Drivmedelsansvarig ringer och beställer vid behov 
2. Leverantör anländer 
3. Mottagningskontroll 

 
Se bilaga 5 för ytterligare information om efterföljande steg. (civil beställning) 
 
Distribution från anläggningen: 

1. Intern kund anländer och använder nyckel för att öppna pumpen. 
1. Extern kund lånar nyckel för att öppna pumpen. 
2. Extern kund lämnar uppgifter om namn, förband, organisations- och 

aktivitetsnummer, mängd och fordon på en särskild blankett till mack-
personalen. 

3. Avläsning görs en gång i månaden, denna tillsammans med externa 
kunders blanketter lämnas till liftregistrering. 
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Direkt drivmedelsarbete: 
30 % av arbetstiden för den som är drivmedelsansvarig går till att sköta 
drivmedelsanläggningen. 
 
Drivmedelsförbrukning: 
Förbrukningen är i detta arbete uppdelat på diesel, bensin och oljor-fetter samt 
att de siffror som används kommer från försvarets eget redovisningssystem för 
förbrukningsvaror. 
 

2001  20020101-20021130 
Diesel (m3)  Ej aktuellt     163  
Kostnad (k kr) Ej aktuellt     885  
 
Bensin (m3) Ej aktuellt     168  
Kostnad (k kr) Ej aktuellt  1 191  
 
Oljor & Fetter (k kr) Ej aktuellt       67  
 
Enkel beräkning av medelårsförbrukningen enligt formeln (1): 
 
(Avrundning till tusentals kronor) 
 
Diesel: 178 m3

Bensin: 183 m3
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 Fig. 14 Beskriver månadsförbrukningen för diesel räknat i procent av helåret 2002 
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Bensinförbrukning
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 Fig. 15 Beskriver månadsförbrukningen för bensin räknat i procent av helåret 2002 
 
Skyddsobjekt (Hemlig) 
Från denna anläggning sköts servicen på och besiktningen av de olika mackarna 
och cisternerna inom FörsE SKA samt att enheten tillhandahåller viss del av de 
oljor och fetter som beställs av verksamhetsplatserna.
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Bilaga 2 Förfrågan till försörjningsenheterna 
Denna förfrågan gäller distributionen av drivmedel till markbaserade fordon. 
Drivmedel till flygvapen och fartyg berörs inte. 
 
Här följer de olika frågorna till Enheten: 
Först står frågan, sedan en kort förklaring kursivt, ibland några exempel vid 
behov och till sist i vilken form informationen skall lämnas.  
  
 

Fråga1: Hur stora är hyreskostnaderna? 
 
Frågan gäller de olika anläggningar och fastigheter som används helt eller 
delvis för att driva drivmedelsdistributionen till markbaserade fordon. För de 
byggnader eller anläggningar som till viss del används i drivmedelsarbetet kan 
hyreskostnaderna fördelas enligt exempelvis nyttjningsgraden. 
 
Exempel: kostnaden för lagerbyggnader, mackar, gårdscisterner, kontors-
byggnader och så vidare som rör drivmedelshanteringen. 
(Denna information skall lämnas i tkr.) 
 

Fråga 2: Hur stora är lönekostnaderna? 
 
Frågan gäller det arbete som krävs för att driva den nuvarande drivmedels-
verksamheten.  
 
(Denna information skall lämnas i form av tkr för kostnaderna och i antal 
personår) 
Försvarets standardberäkning på overheadkostnader exkluderas! 
 
Fråga 3: Hur stora är servicekostnaderna? 
 
Storleken på dessa kostnader då det gäller servicen för de olika drivmedels-
anläggningarna. (här handlar det om  mackar och gårdscisterner) 
 
(Denna information skall lämnas i tkr.) 
 

Fråga 4: Hur stora Lager har ni totalt? 
 
De olika lagernivåerna för diesel och bensin de två senaste årssluten om ni har 
det. 
 
 (Denna information skall lämnas i antal liter.) 
Fråga 5: Hur många distributionsplatser har ni? 
Hur många mackar och platser med gårdscisterner har ni hand om? 
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En mack är en distributionsplats, likaså ett område där ni har en eller flera 
gårdscisterner stående på samma plats. 
 
 

Fråga 6: Vilka är de största drivmedelsanläggningarna hos er? Och hur 
stor andel har dessa i procent? 
 
Här avses andelar i procent av Försörjningsenhetens totala förbrukning av 
drivmedel. Ta med de tre största anläggningarna. 
 

Fråga 7: Vilka är de största kunderna av drivmedel hos er? Och hur 
stor andel har dessa i procent? 
 
Ta med de tre största kunderna. 
 
Inskickning av svaren 
 
Jag är tacksam om svaren kan vara inskickade senast 2003-02-04. Om ni inte 
hinner svara på alla frågor innan detta datum hoppas jag att ni i första hand kan 
svara på fråga 1 & 2 Om möjligt komplettera med svar på övriga frågor senast 
en vecka senare. 
 
Svar skickas i 1:a hand till jespet-7@student.luth.se i 2:a hand till 
jan.bottne@bd.fmlog.mil.se 
 
 
 
Med förhoppningar på stöd i mitt examensarbete 
 
/Jesper 
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Bilaga 3 Medelberäkningar av inlämnade uppgifter 
Här nedan visas medelberäkningar som är gjorda på de inlämnade kostnaderna. 
 
Medelberäkningar för hyreskostnaderna: 
Värden = 9 
Medel = 374 222,0 
Varians = 9,68372E10 
Standard avvikelse = 311 187,0 
Minimum = 49000,0 
Maximum = 956000,0 
 
Indata: (inlämnade kostnader) 
  49000 
118 000 
956 000 
800 000 
384 000 
400 000 
305 000 
200 000 
156 000 
Total 3 368 000 Kr 
 
Medelberäkningar för Lönekostnaderna: 
Värden = 9 
Medel = 318692,0 
Varians = 5,90743E10 
Standard avvikelse = 243052,0 
Minimum = 50000,0 
Maximum = 875000,0 
 
Indata: (inlämnade kostnader) 
  50 000 
193 000 
423 000 
875 000 
343 000 
241 000 
319 000 
  80000 
344 000 
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Total 2 868 000 Kr 
Medelberäkningar för Servicekostnaderna: 
Värden = 7 
Medel = 37 571,4 
Varians = 6,10952E8 
Standard avvikelse = 24 717,5 
Minimum = 11 000,0 
Maximum = 72 000,0 
 
Indata: (inlämnade kostnader) 
40 000 
11 000 
25 000 
72 000 
24 000 
20 000 
71 000 
Total 263 000 Kr 
 
Medelberäkningar för kapitalkostnaderna: 
Värden = 9 
Medel = 50 810,5 
Varians = 3,53298E9 
Standard avvikelse = 594 38,8 
Minimum = 13 920,0 
Maximum = 205 520,0 
 
Indata: (inlämnade kostnader) 
  22 571 
  18 104 
  34 680 
205 520 
  58 310 
  32 560 
  13 920 
  36 648 
  34 980 
Total 457 295 Kr 
 
(10 % internränta använd vid kapitalkostnaderna) 
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(Avrundning är ej gjord av författaren i detta steg och uppgifter skall ej ses som 
exakta på kronan, avrundningen görs i kapitel 6.1) 
 
Figuren nedan visar storleksskillnader mellan inlämnade kostnadsuppgifter från 
försörjningsenheterna. I figuren är alla kostnader inklusive de framräknade 
kapitalkostnaderna medräknade. FörsE BER saknar Älvdalen i de inlämnade 
uppgifterna men försörjningsenheten har ändå tagits med. 
 

Inlämnade kostnader från försörjningsenheterna
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Fig. En översiktlig kostnadsbild gällande de olika försörjningsenheterna
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Bilaga 4 Förbrukningslista drivmedel (2002) 
 
 Bensinförbrukning totalt  Pris/st Förbrukat
M0754-220001-0 MOTORBENSIN 20 L 2,27 3638
M0754-294000-1 MOTORBENSIN 95 MK2 L 2,27 3979228
M0754-295001-0 MOTORBENSIN 95 MK3 L 2,27 23316
M0754-297001-8 MOTORBENSIN 95K L 2,42 81003
M0754-298001-7 MOTORBENSIN 98 L 2,51 1190365
M0754-299001-6 MOTORBENSIN 98K L 2,66 538748
    
   Totalt 5816298
    
 Dieselförbrukning totalt  Pris/st Förbrukat
M0754-325001-4 DIESELBRÄNNOLJA 25 L 1,81 83710
M0754-410001-0 FORDONSDIESEL MK1 L 2,28 10037201
M0754-450000-3 DIESELBRÄNNOLJA 50 L 1,36 6571
    
   Totalt 10127482

 
Tabell 1 bilaga 4. Förbrukningslista bensin och diesel inom Försvarsmakten 2002.
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 Övriga oljor-fetter  Pris/st Förbrukat
M0729-460016-9 KALIUMTILLSATS 4L L 77,88 1087
M0729-460133-2 KALIUMTILLSATS 0,5L FÖRP 74,65 1948
M0729-462005-0 DBO60-TILLSATS FÖRP 110,50 5
M0741-240100-3 MOTOROLJA 10W/20 L 5,00 37
M0741-240300-8 MOTOROLJA 20W/30 L 5,25 2527
M0741-241400-2 MOTOROLJA 15W/40 L 11,00 113215
M0741-250100-9 TVÅTAKTSOLJA SYNT L 50,00 2163
M0741-250135-6 TVÅTAKTSOLJA SYNT FL 29,00 1391
M0741-250400-2 TVÅTAKTSOLJA U L 8,50 3065
M0741-262800-7 TRANSMISOLJA MP 80 L 10,60 7502
M0741-270100-2 TRANSMISSIONSOLJA A L 10,25 12871
M0741-840800-8 MOTOROLJA 5W/30 HEL L 20,00 121179
M0741-840900-6 MOTOROLJA 5W/40 DUNK 16,55 6539
M0747-430006-9 BROMSVÄTSKA 430 L 19,25 1663
M0754-324000-3 FOTOGEN 24 L 20,00 35091
M0754-721001-4 MOTORALKOHOL 21 L 4,15 3318
M0758-021000-0 GLYKOL 021 L 8,97 58769
M0758-041181-8 ALKANOL 041 ST 7,04 4373
    
   Totalt 376743

Tabell 2 bilaga 4. Förbrukningslista oljor och fetter (övriga drivmedel) inom Försvarsmakten 
2002.

Luleå tekniska universitet  
2 (2) 



 Processbeskrivningar  
 Bilaga 5 
  

 
Avdelningen för Logistik 

Bilaga 5 Processbeskrivningar 
Här är alla processer samlade som ligger i kapitel 7.2 och 7.3.1. 
 
Först visas beställnings- och försäljningsfasen i en sammansatt process. 
 

 
 
Fig 1. bilaga 5. Beställningsfasen och Försäljningsfasen kan här ses i en översiktlig bild. 
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Fig 2 bilaga 5. Återlämningsprocessen. 
 
Återlämningsprocessen visas ovan. Dess administration visas inte i ett flödes-
diagram då den är så liten men den sker genom att pappersexercisen skickas till 
liftregistrering. Detta kan ske vid direkt efter återlämningen. 
 
Detta visar avläsningsprocessen som startar vid varje månadsslut. 
 

 
Fig 3. bilaga 5. Avläsningsprocessen med nuvarande hantering. 
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Detta visar administrationsprocessen som uppstår vid civilt inköp. Resmat-
enheten får fakturan från leverantören, kontrollerar den med respektive 
avdelning, betalar den, skapar ny intern faktura och skickar den vidare till 
Serviceenheten. 

 
Fig 4. bilaga 5. Administrationsprocessen vid civilt inköp av drivmedel. 
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Här är exempel på hur processerna förändrats efter förbättringsförslagen. 
 

 
Fig 5. bilaga 5. Beställningsfasen och Försäljningsfasen visas här enligt förändringsförslag.  
 
Detta är ett förslag till den nya administrationsprocessen efter civilt inköp av 
drivmedel. 
 

 
Fig 6. bilaga 5. Administration civil beställning av drivmedel efter förändring 
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Ett exempel på hur det kan se ut med automatisk registrering av förbrukningar 
istället för avläsningsprocessen. Detta skall enbart räknas som ett exempel. 
 
 

 
Fig 7. bilaga 5. Exempel på hur en automatisk registreringsprocess kan se ut. 
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Bilaga 6 Verksamhetskarta 

 
Fig 1 bilaga 6. Karta över verksamhetsplatser år 2002
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Bilaga 7 konkurrentbenchmarking 
Frågor som ställdes till bensinbolagen var följande: 
 

 Vilka arbeten utförs vid de obemannade drivmedelsanläggningarna? 
 Specifikt, görs mottagningskontroller? 

 
 Hur lång tid spenderas på anläggningarna varje dag? 

 
 Vad innebär det totalt i timmar per år? 

 
Poängteras bör att bland svaren som inlämnades fanns en relativt stor spridning 
när det gäller nedlagt arbete per anläggning. 
 
Generellt var arbetsuppgifterna i de inlämnade svaren följande: 
 
Snöröjning 
Städning 
Gräsklippning 
 
Prisändringsarbeten (Ändring skyltar och administration) 
 
Tömning av sedelautomat 
Tillsyn 
Lagerkontroll – inrapportering 
 
Inga mottagningskontroller görs vid några av de undersökta anläggningarna, 
pejling sker innan påfyllning på grund av lagkrav men detta görs av tankbils-
föraren. Samme man är den som kontrollerar att överföringen av drivmedel går 
på rätt sätt. Kvalitetskontroller är gjorda innan bränslet kommer till macken. 
 
Tidsmässigt nedlagt arbete per företag. 
 
Shell 
Ansvariga för obemannade drivmedelsanläggningar har alla de ovan nämnda 
arbetsuppgifterna.  
 
Tömning av sedelautomaterna görs dagligen. 
Tillsyn av anläggningen sker dagligen. 
 
Lagerkontroller – Pejling sker två gånger i veckan och rapporteras därefter till 
transportorganisationen. 
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Snöröjning, gräsklippning och övrig renhållning görs vid behov och dessa 
arbetsuppgifter är det som gör att tiden är lite olika beroende på årstider. 
 
Enligt uppgifter från intervjun tar ett dagligt besök i genomsnitt en timme och 
detta är då alltså säsongsberoende.  
(omkring 17 %, beräknat på 250 arbetsdar och resterande dagar enbart tömning 
av sedelautomaterna, 115 dagar á 15 minuter) 
 
Preem 
Samtal gjordes med en man som skötte femton stationer på egen hand. 
 
Tillsyn gjordes dagligen på vissa mer anläggningar med större försäljning och 
varannan dag eller var tredje dag på vissa andra. 
 
Tömning av sedelautomaterna gjordes mellan tre till sju gånger i veckan. 
 
Pejling sker mellan en till tre gånger i veckan. 
 
Snöröjningen, beställningen och renhållningen görs av samme man. 
 
Ur intervjun framkom att personen arbetade ungefär 50 % övertid och detta blir 
om man slår ut det per anläggning 10 % av ett personår per anläggning. 
 
OKQ8 
Tillsyn sker dagligen. 
 
Tömning av sedelautomat sker mellan tre till sju gånger i veckan. 
 
Pejling sker en gång i veckan. 
 
Här undersöks svinn en gång i månaden. 
 
Ur intervjun framkom att det tar mellan 150 till 200 timmar per år att göra allt 
detta arbete. Här är inte snöröjning, gräsklippning medräknat vilket ger en 
fingervisning i hur mycket arbete denna del består i. 
 
Arbetsinsats: 9 – 12 % 
En tredjedel av denna tid lär enligt uppgift från samma man komma från 
hämtningen av pengar från sedelautomaterna. 
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JET 
Personer är anställda för att göra tillsynen. 
Tömma sedelautomaterna. 
 
Kontrollera lagernivåer. 
 
Vid behov kontaktas ett åkeri som är inhyrda att sköta distributionen till JET 
anläggningarna. Dessa kan också pejla och se behovet. 
 
JET budgeterar två timmar som den ansvarige får i lön/dag för att ta hand om 
anläggningen. Enligt information från intervjupersonen kan en erfaren person 
klara av detta arbete på en halv till en timme om dagen. 
 
Arbetsmängd blir då: 
9– 17 % 
 
Medeltid för Preem, Shell och JET: 

3
2
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++
= 0.13 

 
Enligt intervjuerna med Preem, Shell och JET blir en genomsnittlig arbetstid för 
att sköta civila och obemannade mackar i denna undersökning hamnar strax över 
13 % inklusive snöröjnings och gräsklippningsarbeten mm.  
 
Den fjärde som är OKQ8 ligger som sagt runt 9 – 12 % i arbetstid exklusive 
röjningsarbeten. Om man gör en låg uppskattning för att undvika glädjekalkyler 
till att 20 % av arbetstiden går till röjningsarbeten av olika slag (snöröjning, 
gräsklippning och renhållning) hamnar siffran närmare 11 % i arbetstid för 
drivmedelsarbetet. 
 
Ur intervjun från bland annat OKQ8 framkom uppskattningar att 33 % av tiden 
exklusive snöröjning, gräsklippning och övrig röjning kommer av tömningen av 
sedelautomaterna. Vilket leder till runt 7 % och för att ej räkna för positivt antas 
avslutningsvis att runt 8 % av ett personår bör representera drivmedelsarbetet 
exklusive röjningsarbeten och sedelautomaterna. 
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Bilaga 8  Tillåtna investeringskostnader 
Dessa alternativ baseras på två förutsättningar, det ena på att tiden/anläggning 
går från 30 % till 8 % och det andra från 20 % till 8 %. 
 
I beräkningen medtas även en tioprocentlig riskpremie med vilken minskar 
besparingarna med tio procent.  Årlig inflation med tre procent samt årliga löne-
ökningar med tre och en halv procent ingår dessutom i beräkningarna. 
 
I beräkningen görs uppskattning att 90 % av besparingarna skulle komma av 
förslagen enhetligs och sammankopplat system, direkt och automatisk 
registrering av förbrukningar och eliminering av onödiga arbetsuppgifter. De två 
förstnämnda kan sägas vara sammanlänkade i en investering och den sistnämnda 
har inte någon direktinvestering i pengar utan mer i utbildning i vissa fall.  
 
Totalt med riskpremien samt den ur beräkningen borttagna pejlingsinvesteringen 
ger en total minskning av besparingarna från kapitel 6.1 till uppskattningsvis 20 
%. 
 
Anledningen att automatisk pejlingsutrustning inte tas med i beräkningarna är att 
det då måste räknas hur många pejlingsutrustningar som måste inköpas, vilket är 
uppgifter som ej finns tillgängliga. 
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I tabellen nedan är inflation medräknat till 3 % samt framtida löneökningar med 
3.5 %. Detta innebär att siffrorna är nuvärdesberäknade. 

30% År0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Investering-       
Besparing+  2630349 2640677 2651844 2657512 2660906
       
Summa 0 2630349 5271026 7922871 10580383 13241289
       

20% År0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Investering-       
Besparing+  2158493 2166968 2176132 2180783 2183568
       
Summa 0 2158493 4325460 6501592 8682375 10865944

Tabell 1. bilaga 8. Investeringsberäkningar 
 
T= 0 är startpunkten där eventuella investering är tänkt. 
”År 1” är exakt ett år efteråt, ”År 2” är exakt två år efteråt etc. 
 
I beräkningen kan läsas att besparingarna efter fem år uppgår till över tretton 
miljoner med 30 % startvärde. Det kan även läsas att vid 20 % startvärde hos 
anläggningarna uppgår besparingarna till nära 11 miljoner efter fem år.  
 
Detta innebär samtidigt att installationen av följande besparingsförslag är 
betalda inom fem år om inte investeringskostnaden överstiger tretton miljoner 
eller elva miljoner i beroende på startvärde. Om investeringskostnaden är lägre 
än dessa belopp uppstår naturligtvis en vinst. 
 

 Enhetligt och sammankopplat system. 
 Automatisk registreringen av förbrukning. 

 
Det sista förslaget som ingår i detta är ett annorlunda jämfört med dessa 
eftersom det enbart innebär omorganisering av arbete. Här finns ingen 
investeringskostnad men det kan finnas andra såsom utbildningskostnader eller 
viss ökning av kostnader på andra delar i organisationen. 
 

 Eliminering och flyttning av omotiverade arbetsuppgifter. 
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Bilaga 9  Flyttning av arbete 
Denna figur beskriver tankesättet då närvarokrävande arbete flyttas till annan 
arbetsplats. Här definieras närvarokrävande arbete som arbete där närvaro krävs 
men där arbetet innehåller en stor del väntetid då kunder ej är närvarande. Det 
verkliga arbetet är en mindre del av den totala närvaron. 
 

 
 
Fig 1 bilaga 9. Beskrivning av  effektivisering genom  flyttning av arbete 
 
Procentsatserna i figuren har ingen speciell betydelse gällande kopplingen till 
arbetet, de skall enbart ses som exempel för att beskriva innebörden av flyttning 
av arbete. 
 

1. Stapeln ”Före” föreställer en drivmedelsanläggning innan flyttning. En 
person har viss del (13 %) direkt drivmedelsarbete och en del närvaro-
krävande arbete (11 % exempelvis dunkutlämning och oljeutlämning). 
Resten (76 %) är arbete på annat håll. 

 
2. Stapeln ”Efter” föreställer drivmedelsanläggning efter flyttning. 

Drivmedelsarbetet är effektiviserat och har därför sjunkit, närvaro-
krävande arbete har flyttats till annan arbetsplats. 

3. I stapeln ”omorganiserat arbete” kan ses att i detta exempel är endast 3 % 
av arbetet är verkligt arbete. Servicetiden har ökat från 24 till 100 % och 
det ökade arbetet vid den andra arbetsplatsen är endast 3 %. 
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I bästa fall ryms den verkligt ökade arbetsbelastningen inom den nuvarande 
heltiden vid den alternativa arbetsplatsen (arbetstidsminskning från 11 % till 
0%), men i sämsta fall blir det i exemplet en ökning av 3 % i arbetsmängden 
(Vilket innebär en arbetstidsminskning från 11 % till 3 %) 
 
Denna bilaga är ett exempel för att visa tankesättet med arbetsförflyttningen och 
använder i exemplet fiktiva procentsatser för att visa detta. Bilagan har 
uppkommit för att undvika missförstånd angående kostnadsökningar och dylikt 
vid flyttning av uppgifter. 
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Bilaga 10 Ordlista  
FMLOG   - Försvarsmakten Logistik 
FörsE SNO  - Försörjningsenhet Södra Norrland 
FörsE SKA  - Försörjningsenhet Skaraborg 
FörsE  - Försörjningsenhet 
ServE  - Serviceenheten 
Atomistiskt - Fokusering på de minsta beståndsdelarna. 
Holistiskt  - Helhetssyn 
ISO9001  - Kvalitetssäkringssystem 
Personår - Årsarbetstid, exklusive semester och övrig frånvaro 
FS-Lokal - Ekonomiskt program 
Lift  - Lednings- och informationssystem för förnödenhets- 

  försörjning och teknisk tjänst. (Behov och tillgångar 
  skrivs i Lift). 

Drufo  - Försvarets kortsystem för drivmedelsanläggningar 
Pejling  - Kontroll av lagernivå gällande drivmedel 
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