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Sammanfattning: 
Professionella militärer menar att logistik har en avgörande roll för krigföringen. Trots detta 
är det få forskare som studerat logistikens betydelse. Fram till 1900-talets senare hälft var 
området i stort sett outforskat men sedan dess har fler och fler intresserat sig för logistiken. 
Jämfört med exempelvis strategi är det få, och relativt små, studier som genomförts men alla 
är överens om att området är dåligt utforskat. De få teorier som utvecklats om logistikens 
betydelse har prövats av respektive författare men ingen har jämfört och ställt teorierna mot 
varandra. 
I en studie av Falklandskriget 1982 kommer därför logistikens roll för utgången av konflikten 
att undersökas ur två teoretiska perspektiv. Thomas M. Kanes teori om logistiken som 
skiljedomare och Mark Erbels & Christopher Kinseys teori om det logistiskstrategiska navet 
kommer båda att appliceras på fallet och resultatet användas för att jämföra teoriernas 
skillnader i syfte att visa på möjligheter för framtida teoriutveckling. 
Resultatet visar att logistik spelade en avgörande roll för utgången av Falklandskriget och att 
den sida som hade de bästa logistiska förutsättningarna segrare. De båda teorierna visar sig 
kunna förklara detta men de skiljer sig åt. Dessa skillnader och de frågor som skapas visar på 
behovet av ytterligare forskning om logistik och dess relation till strategi. 
 
Nyckelord:  
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1. Inledning  

1.1 Inledning och problemformulering 

 

”Amateurs study strategy, professionals study logistics” 

General Omar Bradley1 

Det finns oändligt många citat och uttalanden från fältherrar och generaler genom 

historien där samtliga menar att logistik är det som över allt annat möjliggör seger i krig. 

Likväl är det få forskare som undersökt sambandet mellan logistik, med dess olika uttryck 

och former, och utgång i krig. Tittar vi närmare på stora verk om krig och strategi så 

nämns det inte mycket om underhållets, transportresursernas eller 

drivmedelsförsörjningens roll för det vi kallar krigskonst.2 

Ändå verkar de ju vara mycket nära förbundna. Inom krigsvetenskapen diskuteras det 

ofta om makt och projicering av makt. Projicering av makt handlar i mångt och mycket 

om att förmedla känslan av att kunna bli utsatt för väpnat våld trots att avståndet mellan 

motståndarna är långt.3 Detta kan dock inte ske om inte åtminstone den ena parten 

förfogar över medel och metoder som låter detta bli möjligt. Hur skulle t ex USA kunna 

projicera militär makt runt hela jordklotet om de inte förfogade över logistiska resurser 

som gjorde det möjligt?  

För mindre stater som inte har USAs resurser och således inte kan projicera makt på 

samma sätt kan följden av ett angrepp bli att de väpnade styrkornas resurser inte kan stå 

emot och tvingas till okonventionell krigföring med gerillametoder för att överleva.4 

Gerillakrigföring som kan sägas bygga på förutsättningen att om en befolkning kan 

uthärda ett angrepp och inte underkasta sig angriparen, så kan detta användas emot 

                                                        
1 Citat som härletts till General Omar Bradley (US Army), enl Kane, Thomas M.,Military Logistics and Strategic 
Performance (New York: Routledge, 2008), sid xiv. 
2 Van Creveld, Martin, Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton, 2nd ed. (New York: Cambridge 
University Press, 2004). Sid 239-241. 
3 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm: FMLOG ServE, 2004). Sid 225. 
4 Arreguín-Toft, Ivan, ”How the Weak Win Wars: A Theory of Asymmetric Conflict”, International Security, Vol. 
26, No. 1, Summer 2001, pp. 93-128. 103-104. 
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angriparen i en utnötningsprocess som oundvikligen kommer att leda till nederlag för 

angriparen.5 

Ju längre kriget drar ut på tiden, ju mer sannolikt blir det att den större nationen börjar 

dra sig ur. Detta på grund av framförallt den politiska faktorn. Det kan vara opinionen 

hemma (gäller dock främst demokratiska stater), eller den styrande eliten (i totalitära 

stater), som inte anser att det längre är värt insatsen att fortsätta angreppet.6 

Hur skulle en gerilla kunna hålla ut år efter år utan ett välfungerande logistiskt nätverk 

som under lång tid födde deras rörelse med mat, vapen och ammunition över ytan? 

Logistik är således inte bara viktigt för supermakter utan även för mindre stater. 

 

Krigföring och strategi liknas ofta vid konst, det är ingen exakt vetenskap utan en konst 

som utövaren är olika framgångsrik i att utöva.7 Är då logistik en vetenskap eller en konst?  

Många hävdar att logistik inte är något annat än en vetenskap att exakt kunna räkna fram 

behov, flöden och omsättningstider. Andra hävdar att tillämpandet av dessa kunskaper 

inte kan vara något annat än en konst, att veta när det går att frångå det exakta, att låta 

erfarenheten och intuitionen leda planering och genomförande av logistiktjänst.8  

Som en vetenskap skulle logistiken kunna anses vara ett verktyg för strategin att använda 

för sina syften, men som konst finns det en grundläggande dialektik där logistiken 

påverkar strategin och denna i sin tur återverkar på logistiken. Det borgar för ett mer 

jämbördigt förhållande där båda är viktiga och likvärdiga faktorer för krigföringen. Detta 

dialektiska synsätt glimtar fram då och då hos klassiska militärteoretiker som Jomini och 

Clausewitz, vilket vi kommer att se nedan, men logistiken får aldrig träda fram och ta plats 

i deras teorier. 

Det skulle dröja fram till 1917 innan George Thorpe, i sin Pure Logistics: The Science of 

War Preparation, framhävde logistiken och dess betydelse. Dock fokuserar han mest på 

den vetenskapsmässigt beräknande delen av logistik och hur en stat bör förbereda sig för 

krig.  

                                                        
5 Mack, Andrew, ”Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict”, World Politics, Vol. 27, 
No. 2, January 1975, pp. 175-200. Sid 178. 
6 Mack, passim. 
7 Widén & Ångström, sid 137-140. 
8 Kress, Moshe, Operational Logistics: The Art and Science of Sustaining Military Operations, 2nd ed. (Dordrecht: 
Springer International, 2016). Sid 8. 
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1966 gav Martin van Creveld ut Supplying War, där han undersöker logistikens betydelse 

historiskt och framhäver dess roll både som vetenskap och konst. Det blev startskottet för 

forskning om logistikens betydelse och främst historiker men även forskare inom strategi 

började intressera sig för logistik. 

 

Här finns alltså något av ett motsatsförhållande. Logistik är viktigt, det är både 

professionella militärer och forskare eniga om. Lika eniga är de om att strategi är viktigt 

men det forskas långt mycket mer om strategi än om logistik. Många avfärdar logistik som 

något nödvändigt ont, en vetenskap som går att beräkna och förutse medan andra menar 

att logistiken är en förutsättning för krigföringen och att utövandet av logistik är en konst 

liksom strategi.9 Det leder oss fram till problemet som denna undersökning ska studera, 

nämligen vilken betydelse logistiken har för krigskonsten och strategin. 

 

Men vad är egentligen logistik? Ordets ursprung och begreppets utveckling förtjänar sin 

plats som utgångspunkt för den undersökning som ska företas. 

 

1.1.1 Vad är logistik? 

Ordet logistik kan komma från grekiskans logistikos, som grovt kan översättas till revisor 

eller ”en som är duktig på att räkna”.10 Det finns en alternativ förklaring om att det 

härstammar från den franska arméns befattning Maréchal de Logis, ansvarig för 

inkvartering, under sent 1700-tal. Titeln försvann såsmåningom men benämningen av 

funktionen som logistique blev kvar.11 

  

                                                        
9 Kress, sid 8. 
10 Sarin, Parmodh, Military Logistics: The Third Dimension (New Delhi: Manas Publications, 2000). Sid 30. Kress, 
sid 3. 
11 Thorpe, George C., Pure Logistics: The Science of War Preparation (Honolulu: University Press of the Pacific, 
2002). Sid xvii-xviii. 
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Den förste att använda ordet i militära sammanhang var Jomini,12 som inkluderade 

logistik i de fem grenar som, enligt honom, utgör krigskonsten.13  

Han definierade begreppet logistik på följande sätt: 

Logistik är konsten att flytta arméer. Den omfattar order och detaljer om förflyttningar 

och förläggningar, och om försörjning och underhåll av truppmassor; på sätt och vis är 

den genomförandet av strategiska och taktiska företag.14 

Jomini låter här logistiken bli inte bara en länk mellan strategin och taktiken utan också 

det som möjliggör förverkligandet av strategin och taktiken, en vital del i en treenighet 

som ligger till grund för hans teoretiska resonemang.15 

Även Clausewitz resonerade om logistikens betydelse och faran i att betrakta denna som 

oväsentlig. Han menade också att logistiksystemet har en avgörande inverkan på kriget 

men även att kriget såsmåningom har en avgörande inverkan på logistiksystemet, en slags 

grundläggande dialektik. Enligt Clausewitz står det också klart att logistiken har ett starkt 

inflytande över valet av krigsskådeplats, hur operationslinjerna läggs ut och hur 

försörjningslinjer skapas, den sätter ramen för det strategiska spelet.16 

Van Creveld tar i sin definiton bort kopplingen mellan strategin och taktiken men 

utvecklar och konkretiserar den första delen av Jomins definition till ”[…] konsten att 

flytta arméer och att underhålla dem”.17 

Thomas Kane argumenterar för att logistik är en faktor som har en avgörande betydelse 

för utgången av krigsföretag. Han menar att logistik inte bara är en viktig faktor på 

slagfältet utan att dess avgörande bidrag sker genom att öka antalet strategiska 

valmöjligheter. Logistiken ger förutsättningar, styrka, redundans och bildar därigenom 

grunden för både strategin och taktiken.18 

Kane återknyter här till både Jominis och Clausewitzs resonemang och återför den 

naturliga kopplingen mellan Strategi, Logistik och Taktik. 

 

                                                        
12 Sarin, sid 30. 
13 Jomini, Antoine H., The Art of War (Rockville: Arc Manor, 2007). Sid 7. 
14 Jomini, sid 51. (Författarens egen översättning) 
15 Sarin, sid 30. 
16 Clausewitz, Carl von, Om kriget (Stockholm: Bonniers, 1991). Sid 311-323. 
17 Van Creveld, sid 1. 
18 Kane, Thomas M.,Military Logistics and Strategic Performance (New York: Routledge, 2008). Passim. 
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En modern definition av logistik är svår att härleda eftersom funktionen, precis som t ex 

ekonomi eller strategi, idag berör så många andra områden att den närmast bör förstås 

som ett system.19 

Eftersom logistik kan ha flera olika betydelser beroende på kontext så kommer vi 

hädanefter bara att beröra logistik i dess militära kontext. Definitionen nedan är hämtad 

från Operational Logistics av Dr. Moshe Kress vid Naval Postgraduate School och är den 

som kommer att användas i undersökningen. 

Det militära syftet med logistik kan delas upp i fyra delar: att möjliggöra rörlighet och 

eldkraft, att vårda och förflytta skadade, att transportera trupp samt att försörja militära 

förband. Dessutom fyller logistiken en särskild funktion genom sin psykologiska inverkan, 

där motivation och moral kan stärkas eller sänkas beroende hur väl soldaterna upplever 

att logistiken fungerar.20 

För att komma närmare en definition behöver syftet brytas ner och genom att jämföra 

med ett modernt systemperspektiv kan logistiken uttryckas som att medel och resurser i 

den militära processen ”krigföring” omvandlas till militär effekt. Medel är i detta fallet 

personal, vapensystem eller underhållssystem. Resurser är förbrukningsvaror som 

ammunition, drivmedel och vatten, men också tjänster sjukvård, reparationer eller 

transporter.21 

Definitionen skulle utifrån detta perspektiv se ut på följande vis: 

A discipline that encompasses the resources needed to keep the means of a military 

process going in order to achieve its desired outputs (objectives). It includes planning, 

managing, treating, operating and controlling these resources.22 

Här ges alltså logistiken en grundläggande betydelse för att hålla den krigförande 

processen igång för att uppnå de strategiska målen. Implicit finns i detta också ett behov 

att kontrollera processen så att resurserna kan optimeras mot de strategiska målen vilket 

innebär att den dialektiska kopplingen återfinns även här. 

För denna undersökning kommer begreppet logistik att omfatta följande: Att möjliggöra 

rörlighet och eldkraft, att vårda och förflytta skadade, att transportera trupp samt att 

försörja militära förband. 

                                                        
19 Kress, sid 2. 
20 Loc. Cit. 
21 Kress, sid 4-6. 
22 Kress, sid 7. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet med föreliggande undersökning är att studera logistikens 

betydelse för framgång i krig och mer specifikt hur valet av logistikteoretisk modell 

påverkar analysen. 

1.2.1 Mål med undersökningen 

Ur det övergripande syftet att undersöka logistikens betydelse för utgången av krig 

kommer undersökningen att titta närmare på logistiskens betydelse i Falklandskriget. 

Även om kriget var kort så kom omständigheter och friktioner att ställa stora krav på 

logistiken för både Storbritannien och Argentina. Med hjälp utav två teoretiska perspektiv 

blir undersökningens mål att jämföra resultatet av tillämpningen av två logistikteoretiska 

modeller på Falklandskriget. 

1.2.2 Forskningsfrågor 

Ur ovanstående syfte och mål, kopplat till undersökningens teoretiska perspektiv, är det 

framförallt teoriernas tillämpning på händelserna under Falklandskriget 1982 som ska 

studeras. 

Specifikt kommer två frågeställningar att appliceras på det empiriska materialet: 

- Hur förklaras logistikens betydelse för utgången av Falklandskriget av respektive 

teori? 

- Hur skiljer sig resultaten? 

 

1.3 Material och avgränsningar 

1.3.1 Material 

Undersökningens empiriska material utgörs av böcker, redogörelser och studier av 

Falkandskriget. För att få ett så brett underlag som möjligt kommer både material skrivna 

nära händelsen och mer nutida material att användas. Fördelen med detta är att dels 

tillfredsställa närhetskriteriet men även att minska inverkan av tendens genom nutida 

undersökningar som haft tillgång till ett större källunderlag.  

Särskilt intressant med de senare skrivna källorna är att den brittiska hemligstämpeln på 

handlingar rörande kriget släpptes 2012, vilket har gett dessa författare ett större 

underlag för sin forskning. Några källor är skrivna av författare som själva deltog under 
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kriget vilket ökar risken för tendentiösa vinklingar men då ingen av dem hade någon 

befattning som var avgörande för logistiken så borde detta inte ha någon större inverkan 

på undersökningen. Brittiska Försvarsministeriets erfarenhetsrapport från december 

1982 förtjänar en särskild kommentar då den anklagats för att medvetet skönmåla 

Falklandsoperationen. Det är dock främst avseende beskrivningar av strider och förluster 

som rapporten kritiserats och då det är inte där som fokus ligger för denna undersökning 

utan snarare volymer och nationellt logistiska faktorer anses den ändå vara en viktig 

källa. 

Att få tag i källmaterial som behandlar den argentinska sidan har visat sig vara svårt, då 

författaren inte behärskar det spanska språket, men genom att studera de få böcker som 

skrivits på engelska och komplettera med utländska undersökningar om den argentinska 

sidan har underlaget ändå kunnat ges någon substans. Martin Middlebrooks bok om de 

argentinska styrkorna har varit mycket värdefull då han intervjuat många av de som förde 

befäl men också ett stort antal soldater, vilket ger en bättre helhetsbild om striderna och 

de problem som uppstod. Väl medveten om risken för tendens har Middlebrook försökt 

att ge en så objektiv bild som möjligt och är i hela sin berättelse kritisk till sina källor.23 

1.3.2 Avgränsningar 

Rummet i undersökningen utgörs av de två teorier som ligger till grund för 

undersökningen. De logistiska teoretikerna är överens om att logistik måste studeras 

holistiskt. Det går inte att bara titta på strategisk eller taktisk nivå utan studier måste ta 

hänsyn till hela kedjan från storstrategisk ner till taktisk nivå. Det logistiska ”rummet” blir 

därför stort då alla nivåer undersöks men eftersom syftet med undersökningen är att 

undersöka logistikens roll avgränsas rummet till rent militär logistik och den mån 

logistiken påverkar strategin. Undersökningen kommer inte att studera 

sjukvårdsresursernas inverkan då båda sidor disponerade ungefär likvärdiga resurser 

och med hänsyn till den korta tiden som striderna pågick bedöms inte detta ha påverkat 

utgången i större omfattning. 

  

                                                        
23 Middlebrook, Martin, The Fight for the “Malvinas”: The Argentine Forces in the Falklands War (London: Penguin 
Group, 1989). Sid xii-xiii. 
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I tidsperspektivet är det viktigt att det som undersöks är relevant för vår tids problem. 

Att undersöka logistiska faktorer under antiken ger kanske inte slutsatser som är giltiga i 

vår tid och är således inte relevanta att undersöka. För att undvika sådana problem och 

för att teknikfaktorn inte ska bli för stor så avgränsas undersökningen i tid till perioden 

efter andra världskriget. För att alla aspekter av det valda fallet ska kunna undersökas blir 

det undersökta tidsspannet mars-juli 1982. Motivet till detta är att förberedelserna för 

både den argentinska och den brittiska operationen då kan underökas samt att eventuella 

konsekvenser av den argentinska kapitulationen också kommer med. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Det teoretiska perspektivet bygger på teorier om logistik i krig och dess betydelse för 

krigets utgång. Genom att anknyta till den vetenskapliga debatten, vill den här 

undersökningen lägga ytterligare en liten pusselbit till vad som leder till framgång i krig 

och härvid försöka visa på logistikens betydelse för strategin och krigföringen. Nedan 

följer en översiktlig presentation av forskningsläget och för undersökningen relevant 

litteratur. 

1.4.1 Tidigare forskning 

Martin Van Creveld är den förste, i modern tid, att undersöka logistikens betydelse för 

krigföringen. I det klassiska verket Supplying War gör han en omfattande studie som delas 

upp i tidsepoker, där skiljelinjerna dras vid stora omvälvande förändringar i 

förutsättningarna för logistiken.24 

Van Creveld konstaterar att logistikens roll inom krigföring är förvånande outforskad, 

trots det stora antal studier som behandlar olika aspekter av krigföring genom historien. 

Det nämns ofta att underhåll har en avgörande roll eller att det har varit ett stort problem 

i en specifik kampanj, men ingen forskare har bemödat sig med att undersöka storheter 

eller innebörder.25 

Van Creveld kommer fram till att många av de slutsatser som dragits om logistik genom 

åren delvis varit felaktiga. Järnvägen kom t ex inte att betyda särskilt mycket för 

                                                        
24 Van Creveld, passim. 
25 Van Creveld, sid 1-2. 
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underhållet av trupper och gjorde inte att den logistiska räckvidden ökades nämnvärt. 

Införandet av mer tekniska bärare, som lastbilen, ökade komplexiteten i underhållet och 

relativt sett ökade inte verkningsgraden av vad befälhavarna kunde få ut av sina 

logistiktrupper.26 

Något nedslående konstaterar han också att ingen tanke verkar ägnats åt att hitta en 

optimal balans mellan ”svans och tänder”, vilket hade kunnat ge maximal effekt för en 

militär styrka och givit befälhavaren möjlighet att utnyttja den fulla potentialen i sitt 

fälttåg. Istället verkar i stort sett varje krig eller fälttåg mer eller mindre vara resultatet 

av ett hastverk där maximalt antal trupper skickats iväg på det som fanns tillgängligt, 

vilket resulterat i att problem med logistiken sedan radat upp sig vilket i sin tur lett till att 

strategin inte kunnat utvecklas i önskad riktning.27 

 

Kritik har riktats mot Supplying War, dels på grund av att den inte undersöker krigföring 

efter 1945 och då inte skulle vara allmängiltig och dels på grund av att den inte helt 

belägger sin teori. Likväl anses boken av många vara ett grundläggande och fortsatt 

betydelsefullt verk inom området.28 

 

Julian Thompson tar vid där Van Creveld slutar, i boken The Lifeblood of War: Logistics in 

Armed Conflict, och ställer sig på dennes axlar för att fortsätta studien efter andra 

världskriget och in i kalla krigets skugga. Även om den avhandlar ett betydligt kortare 

utsnitt ur historien är undersökningen inte mindre omfattande. Thompson undersöker 

några av efterkrigstidens största konflikter och försöker sig även på att, utifrån 

undersökningen och förhållanden i hans samtid, ge läsaren en inblick i logistikens 

betydelse för framtidens krig.29 

Thompsons teoretiska resonemang är relativt enkelt, att utgången av krig till stor del 

beror på hur väl logistiken fungerar. De fall som undersöks stärker teorin men, som 

författaren själv påpekar, fallen är också valda för att det sannolikt är fall där logistiska 

faktorer haft mycket stor påverkan.30 

  

                                                        
26 Van Creveld, sid 231-235. 
27 Van Creveld, sid 235-237. 
28 Kane, sid 7-8. 
29 Thompson, passim. 
30 Thompson, sid ix-xiv. 
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En slutsats av undersökningen är att logistik har spelat och troligtvis kommer att spela en 

avgörande roll för utgången av väpnade konflikter. En annan är att moderna 

logistikkoncept enligt ”just-in-time”-principer eller att skala ner logistikdelar till ett 

minimum för att spara pengar är förödande för både beredskap och möjligheter att möta 

överraskande händelser.31 

 

Ett intressant perspektiv på logistik erbjuds i Military Logistics: The Third Dimension av 

den före detta Brigadgeneralen Parmodh Sarin. Han skriver ur ett indiskt perspektiv som 

reflekterar både influenser från klassisk österländsk krigskonst och den brittiska 

kolonialmaktens tradition. Att Sarin har läst och tagit intryck av både Van Creveld och 

Thompson är tydligt och han reflekterar över sina egna erfarenheter som officer i den 

indiska arméns logistiktrupper. Syftet med boken är att dels öka medvetenheten hos 

aktiva och blivande officerare om varför logistik är viktigt och dels att argumentera för en 

större helhetssyn på logistiken.32 

Som titeln på boken antyder så menar Sarin att logistiken utgör den tredje dimensionen 

som binder samman strategin med taktiken. Utan ett relevant logistiskt stöd finns ingen 

utsikt att lyckas med någon form av strategiskt eller taktiskt företag. 33 

Sarin menar att krigföringens klassiska principer inte räcker för att åstadkomma ett 

fungerande logistiskt system och han lägger fram ett förslag till ett logistiska principer för 

den indiska staten. Han betonar särskilt den logistiska kopplingen mellan den 

storstrategiska nivån, via den strategiska och hela vägen ner till den taktiska. Den 

kopplingen måste finnas för att kunna ge maximal effekt.34 

 

Thomas Kane identifierar, i Military Logistics and Strategic Performance, en paradox när 

han jämför Van Crevelds studie med den beprövade erfarenheten från flera 

framgångsrika befälhavare som alla poängterar logistikens betydelse. För att förstå varför 

gräver han djupare och argumenterar för att logistikens betydelse för utgången i krig inte 

kan studeras avgränsat utan måste omfatta alla nivåer, från taktiken på slagfältet till de 

storstrategiska planerna. Han kommer fram till att logistik är det som avgör 

                                                        
31 Thompson, sid 340-344 
32 Sarin, sid 1-18. 
33 Loc. Cit. 
34 Sarin, sid 30-121. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2018-02-26 Sida 13 (47) 
HSU 16-18 
Mj Claes Berg 
 
förutsättningarna för kriget. Den skapar möjligheterna för en stat att föra kriget på sina 

villkor, det sätt som staten i fråga har bäst förutsättningar för. Logistiken blir, enligt Kane, 

en skiljedomare för krigföringens möjligheter.35 

Slutsatserna som dras av undersökningen framhäver logistikens roll och betydelse. För 

det första så är det uteslutande så att framgångsrika befälhavare har sett ett klart 

samband mellan logistik och strategi. En militär styrka som har ett robust logistiskt 

system har per automatik en psykologisk fördel, både jämfört motståndaren och för de 

egna trupperna. Befälhavare försöker också att dra militär nytta av sina respektive 

logistiksystem och moståndarens, vilket gör logistik viktigt som både medel och metod. 

För det andra kan betydelsen av logistiska faktorer och strategisk framgång vara vitt 

skilda beroende på vilket krig som studeras. Det innebär att den som undersöker måste 

se bortom tekniken och istället försöka förstå krig som utslag av det som befälhavaren 

hoppas kunna uppnå och hur denne sätter samman medel för att nå dit. För det tredje är 

det förmågan att integrera sina logistiska resurser i det system om skapas av förband och 

strategi för att hantera det militära problemet som skapar logistiska fördelar, inte 

enskilda logistiska lösningar. Här spelar planering och förberedelser en avgörande roll, 

tvärtemot vad Van Creveld hävdar, och ju bättre systemet är integrerat i nationens civila 

system och hos dess befolkning, desto bättre. För det fjärde skapar de olika delarna i en 

krigsmakt sina egna unika logistiska problem och formar utifrån detta olika operativa 

möjligheter. Bara genom att förstå innebörden av dessa problem och möjligheter utifrån 

sin kunskap om hur de olika stridskrafterna samspelar inom det strategiska ramverket 

kan man utnyttja detta tillfullo.36  

Undersökningen av samspelet mellan logistik och strategi tangerar flera av krigföringens 

grundprinciper och Kane konstaterar att det, i de flesta fall, är logistiken som gör det 

möjligt för befälhavaren att applicera dessa principer på slagfältet.  

  

                                                        
35 Kane, passim. 
36 Kane, sid 171-175 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2018-02-26 Sida 14 (47) 
HSU 16-18 
Mj Claes Berg 
 
Logistiken utgör en nyckel och ett perspektiv som låter oss observera strukturer bakom 

krigföringens aspekter. Dessa strukturer och aspekter är det som påverkar utgången av 

väpnad strid. Logistiken genomsyrar hela den organisation som bär fram själva vapnet i 

krig och ger både styrka och motståndskraft till de faktorer som ger framgång i strid. 

Logistiken utgör därmed själva grunden till den struktur där strategi och taktik ska 

verka.37 

 

Mark Erbel och Chrisopher Kinsey menar i sin artikel ”Think again – supplying war: 

reappraising military logistics and its centrality to strategy and war” att logistiken ger 

förutsättningar såväl som begränsningar för strategiska möjligheter medan logistiken 

själv ramas in av strategisk planering. De hävdar att logistikens roll måste omvärderas 

och att studier som ignorerar dess centrala betydelse är ofullständiga.38 

Författarna konstaterar att forskning om logistik och uthållighet är mycket eftersatt i den 

akademiska världen. Ofta nämns de som mycket viktiga faktorer men utelämnas när 

slutsatserna dras och teorier utvecklas. I ett försök att råda bot på detta missförhållande 

vill artikeln visa på det ömsesidiga förhållande som råder mellan logistiska förhållanden 

och strategiska möjligheter samt vikten av att ständigt väga in båda för att verkligen 

kunna förstå krigföring och dess utkomst.39 

Erbel och Kinsey menar att utvecklingen som sker inom områdena uthållighet och logistik 

påverkar strategiska bedömningar och vilka strategiska valmöjligheter som står till buds. 

Likväl påverkar utvecklingen inom strategin vilka krav som ställs på uthållighet och 

vilken karaktär logisikten måste anta. Omvärldsutveckligen efter kalla kriget har 

inneburit att de konventionella hoten gradvis har bytts mot hot som innebär okända 

aktörer och en allmänt högre risk. Det i sin tur innebär en mindre felmarginal för luckor 

och misstag i relationen mellan logistik och strategi.40 

 

  

                                                        
37 Kane, sid 175. 
38 Erbel, Mark & Kinsey Christopher, ”Think again – supplying war: reappraising military logistics and its centrality 
to strategy and war”, Journal of Strategic Studies, 11 December 2015, pp. 1-26. Sid 1. 
39 Erbel & Kinsey, sid 1-2. 
40 Erbel & Kinsey, sid 2-3 
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Utifrån detta resonemang utvecklar författarna sin teori om det nav41 som förbinder 

logistik och strategi. Teorin bygger på bl. a. Van Crevelds tankar om att strategin, genom 

den moderna historien alltid har vilat på en logistisk grund. De menar också att nationell 

säkerhetspolitik är det som sätter kraven för uthålligheten och därmed också det 

logistiska systemet, för att kunna hantera de möjliga händelseutvecklingar som de 

dikterar. Därmed får det också påverkan på försvarsindustri och utformningen av 

försörjningskedjor. Hela processen präglas av osäkerhet, bristfällig information och 

kontinuerliga bedömningar och när en konflikt väl tar sin början så är det gränssnittet 

från politisk ledning, via militär ledning till enskild chef på förband som blir nyckeln till 

att få strategi, operationer, taktik och det underhåll de kräver i linje med varandra.42 

Slutsatserna som dras i undersökningen är att logistiken bestämmer och begränsar de 

strategiska valmöjligheterna samtidigt som strategisk och operativ planering kravställer 

och sätter ramarna för logistiken. Detta förhållande är djupgående och dynamiskt över 

tiden vilket kräver att båda aspekterna inte bara ska vägas in utan även ses om 

integrerade delar av krigföringen.43 

 

I de resonemang som förs i litteraturen ovan, framförallt hos Kane och Erbel & Kinsey, har 

flexibilitet, här översatt i förmågan att möta det oväntade eller att hantera omfall, en 

framträdande roll. I sin bok, On Flexibility: Recovery from Technological and Doctrinal 

Surprise on the Battlefield, argumenterar Meir Finkel för att ju mer flexibel en nation, och 

dess militära funktion, är, ju bättre klarar den att återhämta sig efter ett överraskande 

angrepp. Flexibilitet i det här fallet byggs på flera plan och Finkel identifierar fyra sådana: 

det konceptuella, det organisatoriska, det kognitiva och till sist ett system för 

erfarenhetshantering. Genom att bygga upp flexibilitet i alla dessa fyra plan möjliggörs en 

snabbare återhämtning efter ett överraskande angrepp och således ökar också 

möjligheterna att undvika en förkrossande förlust.44  

På det organisatoriska planet har uthållighet en stor betydelse för att åstadkomma en 

gynnsam balans mellan stridande enheter och de som underhåller dem. Den stora 

poängen i resonemanget bygger på att en väl balanserad krigsmakt har större möjligheter 

                                                        
41 Av Erbel & Kinsey kallat ”det logistiskstrategiska navet”, framgent benämnt navet. 
42 Erbel & Kinsey, sid 3-5. 
43 Erbel & Kinsey, sid 22-23. 
44 Finkel, Meir, On Flexibility: Recovery from Technological and Doctrinal Surprise on the Battlefield (Stanford: 
Stanford University Press, 2011). Sid 1-5. 
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att möta oväntade hot. Är underhållsförbanden inte tillräckliga i numerär eller kapacitet 

så spelar det inte så stor roll hur mycket stridsvagnar man än har, de kommer inte att 

kunna köra förrän de får drivmedel och kan de inte köra är det svårt att få dem på rätt 

plats för att kunna leverera avsedd effekt.45 

Detta förutsätter också att det finns en flexibilitet på det konceptuella planet som hanterar 

doktriner och försvarsplanering. Att bygga flexibilitet här kräver doktriner, och en 

planering, som inte bara hanterar givna typsituationer utan också ger förutsättningar för 

anpassning eller att hantera uppkomna situationer på nya sätt som inte nödvändigtvis 

återfinns i doktrinen.46 

 

1.4.2 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Gemensamt för forskarna ovan är att de allihop påtalar bristen av studier avseende 

logistikens betydelse för krigföringen och de behandlar allihop samma grundproblem: Att 

påvisa vilken betydelse logistiken har för framgång i krig. I sina respektive 

undersökningar använder de dock sig av olika vinklingar på problemet och 

operationaliseringarna skiljer sig åt, men allihop anknyter till samma grundproblem och 

den oberoende variabeln är i stort sett den samma i alla undersökningarna.  

Finkels problem om flexibilitet inte bara anknyter, det stödjer och kompletterar övrigas 

resonemang. Den avgörande balansen inom stridskrafterna där logistikförbanden måste 

vara anpassade för att kunna underhålla de förband som levererar eldkraft, stämmer väl 

med det som Sarin skriver om ”Teeth to Tail Ratio”.47 Finkels holistiska syn där 

flexibiliteten måste finnas i både doktriner och i försvarsplanering stämmer också med 

Sarin, Kane och Erbel & Kinsey som alla resonerar om vikten av att logistiken måste ses 

ur alla nivåer för att kunna möjliggöra så många strategiska optioner som möjligt. 

Resultaten skiljer sig mellan de olika undersökningarna. Van Creveld kommer inte fram 

till att befälhavare historiskt tagit någon större hänsyn till logistiska faktorer och 

resonerar att de skulle kunna ha varit mer framgångsrika om de gjort det, men kan inte 

utesluta andra faktorer. Thompsons bok ger läsaren ett mer modernt perspektiv och 

varnar för att ha för smala logistikresurser i fredstid eller att spara pengar på 

                                                        
45 Finkel, sid 73-97. 
46 Finkel, sid 55-72. 
47 Sarin, sid 215-238. 
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logistikförband. Sarin försöker övertyga om logistikens betydelse och vikten av att se den 

holistiskt. Han påtalar också vikten av balans inom stridskrafterna, d.v.s. att logistiken 

måste vara balanserad för det som ska uppnås med de vapenbärande delarna. Kane 

använder sig delvis av van Crevelds resonemang och kommer till helt andra slutsatser. 

Han anser sig kunna bevisa att logistiken har en avgörande betydelse både för 

krigföringen och för utgången i krig. Erbel & Kinsey använder både van Crevelds och 

Kanes slutsatser för att, i en modernare kontext, förklara logistikens betydelse och 

kommer fram till att logistiken har mycket stark koppling och ömsesidighet gentemot 

strategin och att de båda är avhängiga av varandra för framgång i krig. 

Det är bara van Creveld som för ett resonemang om alternativa förklaringar, övriga nöjer 

sig med att konstatera att deras undersökning visar att logistik har en avgörande 

betydelse för utgången i krig. Detta faktum gör att det finns ett mått av tvivel och ett sätt 

att komma tillrätta med det är ytterligare forskning. 

Ingen av forskarna ovan använder någon tidigare erkänd teori, utan bygger sina egna 

hypoteser utifrån tidigare forskning och egna slutsatser. Teorierna tangerar och 

kompletterar varandra. De försöker alla bidra till att visa på sambandet mellan en väl 

fungerande logistik och framgång i krigföring. Finkels teori får här inte ses som direkt 

bidragande utan snarare att den stödjer och kompletterar de övriga. Både Kane och Erbel 

& Kinsey trycker på vikten av att ett väl planerat och fungerande logistiksystem ökar de 

strategiska möjligheterna vilket stämmer väl med Finkels resonemang om flexibilitet. Att 

öka strategiska möjligheter är ju ett sätt att öka förmågan att hantera omfall, vilket är 

precis vad Finkel menar. 

Alla undersökningar använder sig av varianter av fallstudier med olika design. Det gör 

dem lika men ändå olika, men ingen använder minst-sannolik eller mest-sannolik design 

vilket gör att det finns utrymme för ytterligare fallstudier med dessa metoder. 

Analysnivåerna skiljer sig något i de olika studierna. Medan Van Creveld, Thompson och 

Kane undersöker allt ifrån krig mellan två stater till enskilda operationer inom ramen för 

ett större krig så analyserar Erbel och Kinsey två operationer inom en koalitionsinsats. 

Det gör naturligtvis att det kan vara svårt att generalisera teorierna när vikten av att få 

med alla nivåer från storstrategisk till taktisk är så hög. Mer fokus på väl avgränsade krig 

mellan två stater hade kunnat avhjälpa detta och är ett område som kräver mer forskning. 
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Något som talar emot Erbel & Kinseys undersökning är att båda de undersökta fallen har 

samma karaktäristik. I båda fallen rör det sig om en operation som genomförs i koalition 

samt att logistiksystemen till stor del utgörs av kommersiella företag. Det gör att teorin 

bara kan bevisas i just den specifika kontexten som kanske är mer norm för stater inom 

försvarsallianser som NATO men som inte med nödvändighet behöver stämma i en 

nationell kontext. Resonemangen om att nationell strategi påverkar utformningen av den 

nationella uthålligheten och därmed också det militära logistiska systemet är rimligt och 

borde vara generaliserbart även i nationell kontext för en ensam stat. 

 

1.5 Disposition 

Efter en inledande översikt om debatten rörande vad som ger framgång i krig och 

logistikens roll i detta härleds ur detta resonemang det problem som denna undersökning 

ämnar lösa. 

En presentation av tidigare forskning och en kort analys av denna visar på den aktuella 

forskningsluckan och hur denna undersökning söker bidra till debatten. Det empiriska 

materialet redovisas med en kortare källkritik. 

Det inledande kapitlet avslutas sedan med vilka avgränsningar som gjorts och vad som 

motiverat detta. 

I undersökningens andra del presenteras undersökningens teoretiska perspektiv. De två 

bärande teorierna förklaras och deras orsakssamband klarläggs för den kommande 

analysen. 

Den tredje delen handlar om den metod som ligger tillgrund för undersökningen. Här 

presenteras en kort bakgrund och därefter vilka motiv som ligger till grund för valet av 

metod. Därefter presenteras det aktuella fallet som ska undersökas och motiv till valet 

diskuteras vilket sedan leder till operationaliseringen av teorierna för att kunna 

genomföra analysen. 

I den fjärde delen analyseras det empiriska materialet enligt operationaliseringen och de 

viktigaste slutsatserna presenteras. 

Dessa slutsatser diskuteras sedan i det avslutande kapitlet och återförs till 

forskningsproblemet. Författarens reflektioner över undersökningen presenteras 

tillsammans med förslag till vidare forskning. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2018-02-26 Sida 19 (47) 
HSU 16-18 
Mj Claes Berg 
 

2. Teori 

2.1 Uppsatsens teori 

2.1.1 Introduktion till uppsatsens teori 

Vi har redan stiftat bekantskap en del av de författare som bidragit till debatten om 

logistikens roll för krigföring och framgång i krig. Deras teoretiska resonemang varierar 

men flera har ett tydligt teoretiskt förhållningssätt för sina undersökningar.  

 

Martin van Crevelds teoretiska resonemang bygger på ett antagande om att det inte bara 

är befälhavarens geni och vilja, eller en överlägsen eldkraft som får arméer att vinna 

segrar på slagfält hundratals mil bort. Det måste ha föregåtts av noggrann förtänksamhet 

avseende volymer av underhåll, lämpliga transportvägar mm. Logistiken borde då rent 

logiskt ha en avgörande påverkan på strategin och hypotesen som ställs upp, även om den 

inte är tydlig, kan uttryckas som att ju mer tanke som ägnats åt logistiken både i planering 

och genomförande, ju bättre förutsättningar finns för framgång i kriget.48 

 

Van Crevelds relativt vaga teori är en av grundstenarna till Thomas M. Kanes teori om 

logistikens betydelse för krigföringen.  

Kane utvecklar denna genom att hävda att logistik är avgörande för framgång i krig på 

flera sätt. Det första är den kognitiva aspekten där befälhavare som ser sambandet mellan 

strategi och logistik är framgångsrika i större utsträckning än de som inte gör det. Detta 

samband måste dessutom ses i sitt sammanhag i den aktuella konflikten för att nå 

uppställda mål. Här närmar sig Kane det system som diskuterades i inledningen49 och han 

hävdar också att det är förmågan att integrera logistiska resurser i det totala systemet 

som skapas i krigföringen som skapar de avgörande fördelarna. Slutligen är det genom 

förståelse för de logistiska aspekterna som skapas i en krigsmakts ingående delar som 

strategiska och operativa möjligheter kan utnyttjas till största möjliga effekt.50 

 

                                                        
48 Van Creveld. sid 1-3. 
49 Se sid 7. 
50 Kane, sid 171-175. 
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Genom att studera fyra fall, som alla utspelar sig efter andra världskriget, undersöker 

Kane fyra frågeställningar: 

1. Hur har militära befälhavare sett på relationen mellan logistik och strategi? 

2. Hur har logistiska faktorer bidragit till, eller hämmat, den strategiska framgången 

för de väpnade styrkorna? 

3. Vilka faktorer har givit vissa styrkor fördelar avseende logistik? 

4. Vilka logistiska problem kan associeras med olika krigföringssätt, och hur har 

befälhavarna bemött dessa?51 

För att belägga sin teori väljer Kane fall som skiljer sig åt i fråga om miljö och symmetri. 

Han väljer också att bara studera samtida krig för att teknologifaktorn inte ska bli så stor 

att den konkurrerar om förklaringskraften. Fallen har också valts för sin historiska 

betydelse och aktualitet i den rådande strategiska debatten. Genom dessa åtgärder vill 

Kane öka studiens relevans och ge sina argument största möjliga kraft för att slå sig in i 

den större debatten om strategi och vad som orsakar framgång i krig.52 

 

Mark Erbel och Christopher Kinsey menar att tidigare teorier inte helt kan förklara 

logistikens betydelse för krigföringen och att teorierna behöver utvecklas. De hävdar att 

det finns en grundläggande dualism mellan logistik och strategi, vilket återigen stämmer 

väl med tidigare resonemang (se inledningen). 

De identifierar fem faktorer: Politik, resurser, information, geografi och motståndaren som 

genom sin interaktion direkt påverkar förhållandet mellan logistik och strategi. I detta 

system är det logistiken som bestämmer graden av genomförbarhet och uthållighet för en 

viss strategi, medan strategin i sin tur sätter ramarna för det logistiska systemet. Detta 

ger navet en uthållighet till sin natur och en föränderlighet till sin karaktär som gör att 

navet utvecklas iterativt.53 

Enkelt förklarat är det de strategiska målen som bestämmer hur logistiken ska utformas 

i planeringen för en militär operation, med beaktande av de fem elementens inverkan. 

När planen sedan verkställs kommer de fem elementens föränderliga natur att påverka 

förhållandet mellan logistik och strategi och det är nu logistiken som bestämmer vilka 

                                                        
51 Kane, sid 10-11. 
52 Kane, sid 11-13. 
53 Erbel & Kinsey, sid 5. 
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strategiska optioner som är möjliga att genomföra. Detta pågår sedan i en kontinuerlig 

iterativ process under hela operationens genomförande. 

Författarna genomför därefter en fallstudie och applicerar sin teori på Storbritanniens 

operationer i Irak 2003 och i Afghanistan 2006. De finner att i båda fallen var det 

logistiksystem som hade planerats otillräckligt eller fel utformat för att stödja de 

operationer som skulle genomföras. Det resulterade i en anpassning av såväl strategi som 

de förmågor som kunde utvecklas av förbanden. De mindre lättanpassade 

logistiksystemen lade då stora begränsningar för operationernas utveckling och effekt. De 

finner också stöd för antagandet om de fem faktorernas inverkan på logistik och 

strategi.54 

2.1.2 Val av teori 

De teoretiska resonemang som förts av författarna ovan kommer alla till slutsatsen att 

logistik har en central roll i krigföringen och är av avgörande betydelse för utkomsten av 

krig. Det är framförallt Kanes och Erbel & Kinseys teorier som är tydliga och 

generaliserbara. De båda teorierna bygger i varierande grad på Van Crevelds och därför 

kommer inte denna att tas med i undersökningen då den kan sägas utgöra basen för de 

andra teorierna.  

Kanes teori om logistiken som skiljedomare för krigföringens möjligheter och Erbel & 

Kinseys teori om det logistikstrategiska navet kommer att ställas mot varandra och 

appliceras på fallet. Förhoppningen är att antingen kunna stärka en eller båda teorier, 

alternativt föreslå inriktning för fortsatt forskning för att utveckla dem. 

2.1.3 Sammanfattning 

De två valda teorierna har både likheter och skillnader. Detta stycke syftar till att belysa 

dessa med fokus på skillnader. 

Kane har operationaliserat sin teori med fyra forskningsfrågor som, i författarens 

tolkning, handlar om: 

1. Ledning och kognitiv uppfattning om logistik – strategi 

2. Hur logistiken har bidragit till eller hämmat strategisk framgång 

3. Vilka resurser som inneburit logistiska fördelar 

4. Hur befälhavarna har förstått samspelet mellan mål, logistik och resurser 

                                                        
54 Erbel & Kinsey, sid 10-22. 
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Erbel & Kinseys fem interagerande element, här förtydligade med författarens tolkningar 

av respektive element, har vissa likheter med Kanes frågor: 

1. Politik, strategiska mål kontra politikens acceptans 

2. Resurser, vad som finns tillgängligt och vad som skulle behövts 

3. Information, information om situationen formar krav på förband och logistik 

4. Geografi, avstånd och infrastruktur ställer krav på logistik 

5. Motståndaren, motståndarens agerande ställer krav på motåtgärder eller ny 

strategi 

 

Elementen Politik och Resurser hos Erbel & Kinsey är i mångt och mycket 

överensstämmande med det som Kane undersöker. Det finns dock skillnader och Kane 

undersöker inte politikens inverkan specifikt utan stannar vid befälhavaren. Medan Kane 

sedan går djupare i sin undersökning av relationen mellan logistik och strategi, vill Erbel 

& Kinsey bredda spektrat för att undersöka fler faktorer som påverkar samma relation. 

Bredden får de framförallt genom elementen Information, Geografi och Motståndaren. 

Det som skiljer teorierna åt är således Kanes djup, och fokus på kognitiva aspekter, i 

motsats till Erbel & Kinseys bredd med betoning på interdependenta element. 

 

3. Metod 

3.1 Val av metod 

3.1.1 Introduktion 

Användningen av kvalitativa fallstudier inom samhällvetenskapen har orsakat en lång 

debatt i den akademiska världen men på senare år har metoden med alla dess olika grenar 

blivit mer och mer accepterad. I takt med detta har också fallstudierna genomförts med 

bättre och bättre teoretisk grund och det är också vanligare att se olika metoder som 

komplement snarare än konkurrenter. Det som framförallt skiljer de kvantitativa och 

kvalitativa inriktningarna åt är synen på urval och kausala mekanismer.55  

                                                        
55 Levy, Jack S., ”Case Studies: Types, Designs and Logics of Inference”, Conflict Management and Peace Science, 
Vol. 25, No. 1, 2008, pp. 1-18. Sid 1, 14-15. 
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Begreppet fallstudie får ses som ett sammanfattande namn för flera olika inriktningar och 

sätt att designa en undersökning. Fallstudien kan genomföras på många olika sätt och 

valet av design beror på vad man vill åstadkomma med sin teori. Är det för att byta ut eller 

förfina en existerande teori, eller att bygga en egen, eller kanske att pröva en teori?  

Bland de teoriprövande metoderna finns de som kallas kritiska fallstudier.56 De utgår ifrån 

antagandet att vissa fall är viktigare än andra när det kommer till att pröva en teori. 

Designen kan vara mest sannolik eller minst sannolik. Logiken bakom de båda 

designmodellerna kan enkelt uttryckas som att om det går att bevisa fallet genom att välja 

ett minst sannolikt fall, så kan teorin bevisas i vilket fall som helst och omvänt, går det 

inte att bevisa teorin i det mest sannolika fallet så kan den inte heller bevisas i något annat 

fall.57 

Fördelen med att använda en kritisk fallstudie är att validiteten ökar markant, genom sin 

asymmetriska logik, och därigenom trovärdigheten och konfidensen för teorin. Ett 

klassiskt exempel på detta är Allisons undersökning av Kubakrisen där han använder ett 

mest sannolikt fall för sin första modell, den om den rationella aktören, och ett minst 

sannolikt fall för de två följande modellerna.58 

3.1.2 Motiv till metodval 

För att undersöka hur logistik som fenomen påverkar utgången i krig, och pröva 

förklaringskraften i de båda teorierna kommer analysdelen i undersökningen att 

genomföras i form av en teoriprövande fallstudie. Ett fall kommer att analyseras och 

väljas enligt principen om minst sannolikhet.59  

Motivet till detta är att öka förklaringskraften i teorierna och även att öka möjligheten att 

generalisera observationerna som görs.60 

  

                                                        
56 Översatt från engelskans Crucial Case Studies. 
57 Levy, sid 12. 
58 Levy, sid 12-13. 
59 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(Lund: Studentlitteratur, 2000). Sid 44-45. 
60 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, uppl. 2:4 (Malmö: Liber AB, 2013). Sid 48-50. 
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3.1.3 Val av fall med motiv 

Fallet som används i analysen utgörs av Falklandskriget, som utspelade sig 1982. Det 

förefaller kanske inte vara ett fall där logistiken kom att spela en avgörande roll, mycket 

på grund av sin korta tidsutdräkt. Det gör att det stämmer väl med metoden där ett minst 

sannolikt fall ska undersökas. 

Kane undersöker ett litet urval av krig och operationer som sträcker sig från andra 

världskrigets slut till Vietnamkriget och fallen är lika i den mån att de är fall där logistiken 

haft stor betydelse, de upplevs viktiga i den strategiska debatten men olika i den mån att 

de utspelas i vitt skilda kontexter.61 

Även här torde det vara motiverat med en undersökning av ett fall som är valt enligt 

mindre sannolik princip och dessutom mer nutida. 

Erbel & Kinsey undersöker bara operationer inom ramen för koalitioner när de bevisar 

sin teori. Här torde det vara motiverat med att applicera deras teori även på ett fall där 

konflikten utspelar sig mellan två stater. 

 

  

                                                        
61 Kane, sid 11-12 
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3.2 Operationalisering  

3.2.1 Indikatorer enligt Kane 

Kane själv operationaliserar sin teori genom att bryta ner den till fyra frågor som han 

sedan ställer till alla undersökta fall. I föreliggande undersökning studeras endast ett fall 

och frågorna kan därmed formuleras om så att de mer överensstämmer med detta. 

Varje fråga bryts då ner till indikatorer enligt nedan: 

 

1. Befälhavarnas syn på relationen mellan logistik, strategi och taktik 

 Gjordes logistiska överväganden inför strategiska eller taktiska beslut? 

 Vilka beslut eller åtgärder togs avseende logistik och varför? 

 Fanns det någon skillnad i synen på logistik beroende på nivå? 

 

2. Logistiska faktorers påverkan på den strategiska prestationen62 

 Hur påverkade logistiken krigets olika skeden? 

 Vilka faktorer gav tydliga fördelar respektive nackdelar? 

 Kunde dessa för- och nackdelar omsättas i strategisk effekt, d.v.s. mot de 

strategiska målen? 

 

3. Faktorer som gav logistiska fördelar 

 Vilka resurser fick avgörande betydelse för stridens förande? 

 Vilka specifika åtgärder gav fördelar i händelseförloppet? 

 

4. Logistiska problem och hur de löstes 

 Vilka händelser fick stora logistiska konsekvenser? 

 Vilken inverkan fick konsekvenserna på planen och krigföringen? 

 Hur hanterades problemet? 

  

                                                        
62 Kopplat mot de strategiska målen (förf. anm.). 
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3.2.2 Indikatorer enligt Erbel & Kinsey 

Erbel & Kinseys teori om det logistikstrategiska navet identifierar fem interdependenta 

element som påverkar relationen mellan logistik och strategi. Förekomsten av dessa och 

deras påverkan på varandra är, enligt Erbel & Kinsey, det som driver utvecklingen av 

relationen mellan logistik och strategi framåt i en ständigt pågående iterativ process. 

För att operationalisera teorin och kunna identifiera de fem elementens påverkan i fallet 

görs följande nedbrytning: 

 

1. Politikens inverkan 

 Hur omsattes den politiska viljan till militära mål? 

 Hur påverkade detta utformningen av logistiken? 

 

2. Resursernas inverkan 

 Hur planerades de logistiska resurserna i förhållande till strategin? 

 Hur fungerade de när operationen genomfördes? 

 Hur hanterades deltat? 

 

3. Information 

 Hur påverkade den tillgängliga informationen utformningen av logistiken 

över tid? 

 Vilka konsekvenser fick det logistiska systemet för de strategiska 

möjligheterna? 

 

4. Geografins inverkan 

 Hur påverkade geografin logistikens utformning? 

 Vilka konsekvenser fick denna utformning för strategin? 

 

5. Motståndarens inverkan 

 Hur påverkade motståndarens agerande de logistiska behoven? 

 Vad fick detta för konsekvenser för strategin? 
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4. Analys/resultat 

4.1 Introduktion 

1982 fick Storbritannien ett bryskt säkerhetspolitiskt uppvaknande när Argentina, i 

början av april, invaderade Falklandsöarna och efter en kort strid förklarade dem som nu 

varande en del av Argentina. Förödmjukande bilder på brittiska soldater liggandes på 

marken och Argentinska flaggor vajande från brittiska byggnader spreds i media. Den 

brittiska regeringen fick nu utstå hård kritik från såväl parlament som folkopinion och 

press. 63 

Regeringen, ledd av premiärminister Margaret Thatcher, fattade då ett avgörande beslut 

om att skicka en militär styrka till Falklandsöarna med uppgift att återta dem. Samtidigt 

inleddes intensiva diplomatiska förhandlingar, både med Argentina och i FN där 

Storbritannien till slut lyckades få till stånd en resolution mot Argentina.64 

21 maj inleddes landstigningen och 14 juni hade britterna framgångsrikt besegrat de 

Argentinska styrkorna och återtagit Falklandsöarna. Priset blev ca 1 000 döda och sårade 

utöver förstörd infrastruktur på öarna. Argentina förlorade ca 2 000 i döda och sårade 

soldater.65 

På bara sju veckor hade britterna lyckats förflytta 28 000 soldater, sjömän, 95 flygplan 

och över 100 fartyg de nästan 1 300 milen till Falklandsöarna. 66 

Civilt inhyrda fartyg fraktade nästan 9 000 soldater, mer än 100 000 ton materiel och 

förnödenheter samt 400 000 ton bränsle och drivmedel och huvuddelen av flygplanen.67 

För Argentina var avståndet betydligt kortare, med drygt 64 mil mellan fastlandet och 

Falklandsöarna, men fortfarande en lång sträcka att förflytta personal, materiel och 

förnödenheter. Ännu svårare blev det genom en brittisk blockad som effektivt hindrade 

fartyg att försörja de ca 13 000 soldaterna som var grupperade på öarna.68 

 

                                                        
63 Anderson, Duncan, The Falklands War 1982 (Oxford: Osprey Publishing, 2002). Sid 11-21. 
64 Anderson, sid 21-27. 
65 Anderson, sid 40-47, 89. 
66 UK Ministry of Defence, The Falklands Campaign: The Lessons (CMND 8758) (London: HMSO, 1983). Sid 6. 
67 Valvocin, Paul, Logistics Lessons for the Operational Commander – The Falklands War (Newport: US Naval War 
College, 1992). Sid 1-2. 
68 Schepel, Ronald, The Falklands/Malvinas 1982: Why Didn’t Argentina Win the War? (Quantico: USMC 
Command and Staff College, 2009). Sid 12. 
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Bild 1. Falklandsöarna och krigets schematiska utveckling.69 

 

4.2 Sammanfattning 

Analysen visar att Storbritannien hade ett logistiskt övertag avseende såväl resurser som 

tranportkapacitet och flexibilitet i att leverera resurser till förbanden. De förmådde också 

påverka motståndarens möjligheter till logistikförsörjning i högre grad än Argentina.  

De brittiska styrkorna var i slutet på kriget mycket hårt ansträngda logistiskt och hade, 

enligt chefen för 3 marinbrigaden, troligtvis inte klarat av att fortsätta strida särskilt länge 

till men det får vi aldrig veta. Det vi vet är dock att den argentinska sidan hade det ännu 

sämre och skulle förmodligen inte ha klarat att hålla ut ens i några dagar till. 

Det visar sig att logistiken hade en avgörande inverkan på krigets utgång. 

 

                                                        
69 Hämtad 2018-02-22 från Wikipedia. Ej komplett med händelser och endast för åskådliggörande. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Falklandskriget. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Falklandskriget
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4.3 Kanes teori 

Analysen företas genom att ställa Kanes fyra frågor till materialet för att visa på relationen 

mellan logistik och strategi. Analysen sker kvalitativt och varje frågas besvaras i 

berättande form. Både Storbritanniens och Argentinas agerande analyseras under 

respektive punkt. 

4.3.1 Befälhavarnas syn på relationen mellan logistik, strategi och taktik 

I den brittiska militära ledningen var både amiral Sir John Fieldhouse, chef för hela 

operationen, och konteramiral Sir John Woodward, chef för stridsgruppen på väg mot 

Falklandsöarna, inte bara medvetna om de massiva logistiska problem som stod framför 

dem utan också fast beslutna att lösa dessa.70 En logistikkedja på 1 300 mil med bara en 

stödjepunkt är en logistikers mardröm. Men den brittiska beslutsamheten såg inte detta 

som ett oöverstigligt problem utan något som kunde lösas. Den militärstrategiska 

ledningen ville kunna projicera makt gentemot Argentina och dessutom fysiskt kunna 

återta öarna. Detta faktum gjorde logistiken oerhört viktig. Man insåg snabbt att antalet 

fartyg inom Royal Navy inte skulle räcka till för att underhålla och försörja styrkan. 

Lösningen blev att dels aktivera den marina fartygsreserven, Royal Fleet Auxiliary (RFA) 

och dels att rekvirera och hyra in civila fartyg. 71 

 

För den taktiska ledningen var det logistiska problemet det mest akuta och 

överskuggande. Flottiljamiral Michael Clapp och brigadgeneral Julian Thompson, chefer 

för den kommande landstigningsoperationen respektive själva landstigningsstyrkan, 

brottades med att få bukt med de problem som orsakats av den mycket hastiga lastningen. 

Materiel, förnödenheter och ammunition hade lastats där det fick plats utan minsta tanke 

på i vilken ordning det skulle lastas av.72 

För dessa två taktiska chefer var deras uppdrag, att sätta i land markstridskrafterna och 

att få dessa att kunna utveckla sin förmåga på land helt beroende av att logistikstödet 

fungerade. Under den långa resan ner mot Falklandsöarna ägnades mycket tid av både 

staber och chefer åt att förbereda och planera för att denna viktiga kedja skulle fungera.73 

                                                        
70 Woodward, John, 100 dagar: Striden om Falklandsöarna – Stridsgruppchefens memoarer (Karlskrona: 
Abrahamssons Tryckeri, 1994). Sid 82-84. 
71 Hastings, Max & Jenkins, Simon, The Battle for the Falklands (New York: W.W. Norton, 1984). Sid 83-89. 
72 Privratsky, Kenneth L., Logistics in the Falklands War (Barnsley: Pen & Sword Military, 2014). Sid 34-38. 
73 Privratsky, sid 50-51. 
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Hur de olika befälhavarna såg på relationen mellan logistik, strategi och taktik varierade 

beroende på vilken nivå de agerade. För de strategiska cheferna var strategin helt 

avhängig på logistikens räckvidd och omfattning. För den operative chefen till sjöss var 

utvecklandet av operativ effekt viktigast och stöddes, men var inte helt beroende, av 

logistiken, medan den operative chefen i land, och de taktiska cheferna under honom, hela 

tiden var beroende av de logistiska förutsättningarna och förmågorna för att kunna 

utveckla sin operativa effekt. 

 

Ledningen för den argentinska juntan, med general Galtieri i spetsen, hade satsat allt på 

att Storbritannien inte skulle försöka ta tillbaka öarna med våld. Den styrka de invaderade 

Falklandsöarna med hade få logistiktrupper, få helikoptrar och dåligt anpassad 

utrustning för uppgiften. Logistik verkar inte ha varit någon högre prioritet under vare 

sig planering eller genomförande och någon förtänksamhet avseende logistiska faktorer 

verkar inte ha funnits.74 

En begäran från brigadgeneralerna Menendez och Jofre, operativ respektive taktisk chef 

på Falklandsöarna, om utökade resurser inklusive mer logistikförband och helikoptrar 

föll för döva öron. Bara ytterligare personal och vapen tillfördes.75 

Den argentinska sidan hade inte en gemensam syn på de logistiska behoven och verkar 

inte heller ha gett relationen mellan logistik, strategi och taktik någon större betydelse. 

Jämfört med britterna så stärker detta Kanes resonemang om att befälhavare som inser 

och lägger vikt vid logistiken i större grad är framgångsrika. 

4.3.2 Logistiska faktorer och påverkan på strategisk prestation 

När det gäller utvecklandet av strategisk effekt så är det även i detta avseende tudelat när 

det gäller den brittiska kampanjen. Effekt till sjöss och i luften kräver betydligt mindre 

logistiska resurser än till lands. Det gör att logistiska faktorer inte heller påverkade sjö- 

och luftstridskrafter på samma sätt som de gör för markstridskrafterna, särskilt när det 

ska företas en landstigning.  

                                                        
74 Hastings & Jenkins, sid 322-325. 
75 Middlebrook, Martin, The Fight for the “Malvinas”: The Argentine Forces in the Falklands War (London: Penguin 
Group, 1989). Sid 55. Schepel, sid 34. 
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I luften kunde Storbritannien, tack vare ett maximalt utnyttjande av sina 

lufttankningsresurser, utveckla strategisk effekt genom bombföretag mot argentinsk 

infrastruktur. Detta tillsammans med flygstyrkorna ombord på de två hangarfartyg som 

ingick i stridsgruppen utgjorde det totala utvecklandet av luftmakt och syftade till att 

uppnå luftherravälde. Detta uppnåddes dock inte bl. a på grund av den lilla 

jaktflygsnumerär i form av Sea Harriers som fanns till förfogande.76 

Bland de strategiska målen ingick ju också att återta Falklandsöarna. Detta hade kanske 

kunnat uppnås med enbart sjö- och luftstridskrafter, men det enda sättet att säkert lösa 

uppgiften var att landstiga och fysiskt besegra de argentinska styrkorna.77 

För att, över hav, transportera och underhålla en tillräckligt stor markstyrka krävs stora 

mängder fartyg av olika slag. Den förmåga som britterna uppvisade när man på mycket 

kort tid lyckades skaffa fram, modifiera, utrusta och lasta inte mindre än 68 fartyg av olika 

typer är nästan ofattbar. Utan dessa resurser hade det troligtvis aldrig gått att utveckla 

tillräcklig effekt på marken för att uppnå de strategiska målen.78 

Detta blev möjligt tack vare att hela den nationella försvarsindustrin, tillsammans med 

delar ur försvarsministeriet och krigsmakten lade all kraft på att genomföra nödvändiga 

förändringar och att uppfinna nya sätt att använda befintlig materiel.79 

Från den politiska nivån, ner till enskild firma som upplät sitt fartyg för militära behov 

eller till varv som i rask takt byggde om fartyg till militär standard var det mer viljan att 

bidra än lagstiftningsmässiga eller ekonomiska aspekter som vann. Allt genomfördes i en 

”We can do it”-anda.80 

 

Det logistiska system som Argentina planerat för invasionen av Falklandsöarna var 

dimensionerat för en brigad under som längst en månads tid. Tiden och resurserna var 

anpassade efter den ursprungliga strategiska planen och efter hand som den strategiska 

ledningen insåg att vare sig tiden eller styrkorna skulle räcka så tillfördes mer än dubbelt 

så mycket trupp. De logistiska resurserna förstärktes dock inte och kom längre fram att 

allvarligt begränsa de militära handlingsmöjligheterna.81 

                                                        
76 Privratsky, sid 80-87. Woodward, sid 120-130. 
77 Hastings & Jenkins, sid 116-119. 
78 Thompson, sid 250-257. 
79 UK Ministry of Defence, sid 24-25 
80 Hastings & Jenkins, sid 87-89. 
81 Hastings & Jenkins, sid 323-324. 
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Logistik begränsade Argentina även på den marina arenan. Deras moderna, från Tyskland 

inköpta, ubåtar som kunde ha givit Argentina ett strategiskt vapen mot den brittiska 

blockaden kunde inte användas effektivt på grund av tekniska problem som i grunden 

kunde härledas till bristande underhåll.82 

Som det nu var ledde de tekniska problemen till att de lätt kunde detekteras av brittiska 

fartyg vilket förfelade det dolda uppträdandet. Som om inte det räckte felfungerade även 

torpedtuberna vilket i praktiken gjorde ubåtarna verkningslösa.83 

Den enda operativa argentinska ubåten hade även den tekniska problem. En torpedtub 

fungerade inte och de torpeder som avfyrades tappade sin styrwire vilket gjorde att de 

inte träffade sina mål.84 

Bristande underhåll hade således en avgörande hämmande effekt för det vapensystem 

som hade kunnat ge Argentina strategiska fördelar. 

 

Försörjningen av marktrupperna på Falklandsöarna skedde med hjälp av civila lastfartyg. 

När britterna deklarerade sin ”Total Exclusion Zone” runt öarna ville de civila lastfartygen 

inte längre frakta gods till Falklandsöarna av rädsla för att bli antingen uppbringade eller 

sänkta. 85 

Det fanns ingen argentinsk reservplan för detta och den argentinska flottan hade mer eller 

mindre återgått till sina hamnar efter sänkningen av kryssaren Belgrano. Försök gjordes 

att försörja styrkan på Falklandsöarna från luften, men det osäkra luftläget och bristen på 

transportkapacitet gjorde att det aldrig kunde ersätta fartygstrafiken. Styrkan på 

Falklandsöarna var nu mer eller mindre avskuren.86 

 

Från dagen D och en vecka framåt genomförde Argentina systematiska flyganfall mot den 

brittiska landstigningen. Målen var framförallt de särskilt anpassade logistikfartygen som 

levererade förnödenheter till de landstigna marktrupperna och de logistikresurser som 

höll på att byggas upp i brohuvudet.87 

                                                        
82 Areschoug, Richard, Brännpunkt Sydatlanten (Tyskland: GGP Media, 2012). Sid 230. 
83 Freedman, sid 218-219. 
84 Middlebrook, sid 80-81, 132. 
85 Privratsky, sid 86. 
86 Middlebrook, 67-71. 
87 Freedman, sid 469-484. 
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Genom att angripa de brittiska logistikresurserna försökte Argentina skära av livlinan för 

den landstigna styrkan och åtstadkomma en strategisk fördel. Resultatet blev att den 

brittiska försörjningen av brohuvudet fick sin tyngdpunkt längre ut till havs vilket gjorde 

att logistiken blev mer komplicerad och all hantering tog längre tid, vilket i sin tur kom 

att fördröja utbrytningen ur brohuvudet.88 

Hade anfallen varit mer framgångsrika, eller från början riktats mer mot trupptransport- 

eller underhållsfartygen kunde resultatet allvarligt påverkat den brittiska förmågan att 

utveckla operativ effekt på marken. 

4.3.3 Faktorer som gav logistiska fördelar 

En avgörande brittisk fördel var att de disponerade ändamålsenliga resurser, exempelvis 

i form av landstigningsfartyg särskilt avsedda för logistik, s.k. Landing Ship Logistic. Dessa 

kunde, förutom att transportera både last och personal, gå nära land eller till och med 

köras upp på land för att enkelt lastas av. Dessutom hade de stora flottar med sig som 

kunde lastas och köras som färjor eller användas som tillfällig kaj vilket skapade 

gynnsamma förutsättningar vid upprättandet av den främre logistikbasen på East 

Falklands.89 

Ytterligare en faktor som gav logistiska fördelar för Storbritannien var förmågan till 

anpassning. När Argentina invaderade Falklandsöarna hade brittiska transportflygplan 

inte förmåga att lufttankas vilket gjorde att de inte kunde användas för att transportera 

personal, materiel eller förnödenheter till öarna. Genom prov, försök och ren 

uppfinningsrikedom lyckades man lösa problemet och kunde efter ett par veckor använda 

flyg för att försörja stridsgruppen med akuta förnödenheter. Detta var en liten åtgärd som 

bidrog till att öka de strategiska optionerna genom att britterna nu tillfördes ytterligare 

möjligheter att utnyttja sina stridskrafter.90 

En av stridsgruppens huvuduppgifter, även ett strategiskt delmål, var att skära av 

underhållet för de argentinska styrkorna på Falklandsöarna.91 

Detta uppnåddes på två sätt. För det första genom en ”Maritime Exclusion Zone” (MEZ) 

som sedan skärptes till en ”Total Exclusion Zone” (TEZ), 322 km runt Falklandsöarna. 

                                                        
88 Privratsky, sid 114-120. 
89 Privratsky, sid 23-25, 65-66. 
90 Privratsky, sid 65-68. 
91 Privratsky, sid 81. UK Ministry of Defence, sid 16. 
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Denna zon gav britterna rättigheter att avvisa eller engagera fartyg som stävade in i 

zonen.  

För det andra ledde sänkningen av kryssaren Belgrano till att den argentinska flottan mer 

eller mindre drog sig tillbaka till fastlandet. Det i sin tur gjorde att de fraktfartyg som 

levererade underhåll och förnödenheter till styrkan på Falklandsöarna upphörde med sin 

trafik, vilket gjorde att den argentinska styrkan nu stod utan fartygsburet logistikstöd. 

Visserligen kunde underhåll fortfarande flygas in, men inte i de volymer som krävdes.92 

Britterna hade nu upprättat en blockad som hindrade Argentina från att leverera 

tillräckligt med underhåll sin styrka på Falklandsöarna. Effekten blev att de argentinska 

soldaterna led av undernäring, otillräckliga kläder och i förlängningen sjukdomar.93 

Det andra sättet var att specifikt leta upp och angripa de mindre logistikfartyg som de 

argentinska försvararna använde för att frakta materiel och förnödenheter till sina 

förband. Den brittiska operationsledningen prioriterade misstänkta transportfartyg högt 

och lyckades med flyganfall slå ut 4 av de fem transportfartyg som Argentina hade på 

Falklandsöarna.94 

De två sista faktorerna gav inte britterna logistiska fördelar, men de gav Argentina 

avgörande logistiska nackdelar som skulle hämma de argentinska möjligheterna att 

utveckla operativ effekt i markstriderna på Falklandsöarna. Det är ett bra exempel på hur 

logistik direkt påverkar strategin och en stark koppling till Kanes resonemang. 

4.3.4 Logistiska problem och hur de löstes 

Den brittiska logistikkedjan behövde en stödjepunkt någonstans längs de 1 300 milen till 

operationsområdet. Ungefär halvvägs ligger den lilla ön Ascension, ägd av Storbritannien 

men uthyrd till USA som flygbas och forskningscentra för NASA. Det var i teorin en ideal 

plats att använda som framskjuten logistikbas.95 

Verkligenheten visade sig vara en annan. Ön är inte särskilt stor, de områden som gick att 

bebygga var redan bebyggda, flygbasen var anpassad för precis den lilla verksamhet som 

                                                        
92 Privratsky, sid 86. 
93 Freedman, Lawrence, The Official History of the Falklands Campaign – Vol. II: War and Diplomacy (Abingdon: 
Routledge, 2007). Sid 426-427. 
94 Middlebrook, sid 166-167. 
95 Privratsky, sid 60-61. 
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bedrevs utan några extra utrymmen. Dessutom fanns ingen riktig hamn, bara en liten pir 

som i princip var oskyddad för de stora rullande atlantvågorna.96 

Detta löstes genom att bygga ut flygbasen, upprätta containerboenden där det gick och 

användandet flytbryggor och helikoptrar för att underlätta lastning och lossning. För att 

kunna drivmedelsförsörja flygplanen i tillräcklig mån byggdes en pipeline från stranden 

upp till flygbasen.97 

Wideawake Airfield, som flygbasen hette, blev en av de mest trafikerade i området. Under 

krigsperioden genomfördes i snitt 95 flygrörelser per dag med en topp på över 300 16 

april 1982. Detta kan jämföras med basens normala trafik om ca 150 flygrörelser per år.98 

 

Den brittiska landstigningen gick inledningsvis mycket bra och utan någon större 

påverkan men under eftermiddagen ändrades detta drastiskt då det argentinska 

flygvapnet började attackera fartygen i Falklandssundet.99 

Argentinska attackflygplan slog först ut flera av de fartyg som skyddade själva 

landstigningen och började sedan rikta in sig på fartygen som stödde landstigningen. 

Britternas landstigningsfartyg för logistik fick flera träffar vilket resulterade i att 

tillgängligheten nedgick med 30 procent och påtagliga tidsförluster i omsättning av 

underhåll.100 

Hotet från luften fick operationsledningen hemma i Storbritannien att få kalla fötter. Stora 

transportfartyg fick order om att förflytta sig utanför TEZ för att undvika bekämpning. 

Detta innebar att det noga planerade underhållskonceptet raserades. Fartyg som bar 

omedelbart nödvändigt underhåll och materiel lämnade plötsligt landstigningsområdet, 

vilket lämnade den nyss landstigna styrkan utan flera viktiga komponenter och en farligt 

låg kapacitet för att ta hand om skadade.101 

  

                                                        
96 Privratsky, sid 62-65. 
97 Privratsky, sid 64-65. 
98 Thompson, sid 259. 
99 Freedman, sid 470-472. 
100 Privratsky, sid 106-114. 
101 Privratsky, sid 108-111. 
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Fartyg som bar underhåll behövde nu ligga under flottans skydd långt från land för att på 

begäran skickas in för urlastning, en process som kunde ta upp till ett dygn. Denna 

fördröjning begränsade brohuvudets utveckling och gav inte landstyrkans chef 

möjligheter att påverka sin situation förrän en någorlunda fungerande framskjuten 

logistikbas hade upprättats. Det var en klassisk avvägning om tempo mot säkerhet och 

stridsgruppchefen Woodward uttryckte det krasst: 

The battle in the logistic world […] is always about the balance between celerity and 

security […] the land forces may have been frustrated […] but they’d have been a damn 

sight more annoyed if the ships had all been sunk before they unloaded.102 

För att öka möjligheterna till flyg- och helikopterbasering till sjöss modifierades fyra stora 

lastfartyg till flytande flygtransportörer och baser. Tanken var att både kunna 

transportera flygplan och helikoptrar på däcket, för att i operationsområdet kunna 

använda fartygen som flytande basplattformar.103 

Den första av dessa var Atlantic Conveyor, som utrustades med flygbränsletankar, 

materiel för att bygga en landningsbana och personal och materiel för att reparera 

flygplan och helikoptrar. Dessutom medförde hon 15 helikoptrar, varav fem stora Chinook 

transporthelikoptrar, och tält för i stort sett hela markstyrkan.104 

Tanken var att materielen ombord på Atlantic Conveyor skulle lastas av när 

landstigningen genomförts och brohuvudet säkrat. Då skulle en framskjuten logistikbas 

upprättas i brohuvudet och förstärkas med en landningsbana.105 

På kvällen 25 april, strax innan Atlantic Conveyor skulle stäva in i sundet till brohuvudet, 

träffades hon av en argentinsk Exocet-robot och sjönk med all värdefull materiel utom en 

Chinook-helikopter som tillfälligt befann sig på ett annat fartyg. I ett slag hade britterna 

förlorat inte bara värdefull transportkapacitet, utan också möjligeten att bygga 

landningsbana, flygunderhållsresursen, stora mängder logistikmateriel och alla sina 

tält.106 
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104 Loc. Cit. 
105 Woodward, sid 258. 
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För stridsgruppchefen, Woodward, började tiden nu att rinna ut. Enligt beräkningarna 

skulle den brittiska flottan bara klara av att hålla ut till mitten, kanske slutet av juni. Sen 

skulle flottstyrkan vara tvungen att återvända hem för underhåll och återfyllnad. Det 

argentinska flygvapnet hade på kort tid sänkt flera brittiska fartyg och brittisk 

underrättelsetjänst uppskattade att det fanns en till två Exocet-robotar kvar i förråd. 

Dessa utgjorde ett allvarligt hot mot både de kvarvarande fartygen och landstyrkan.107 

Britterna inledde nu en omfattande specialoperation för att se till att Argentina inte fick 

tag i mer Exocet-robotar och om möjligt inte heller att de kunde använda sina 

kvarvarande. Uppgiften att skära av den argentinska försörjningen av styrkorna på 

Falklandsöarna utvidgades nu till att även påverka den strategiska försörjningen av 

flygvapnet.108 

I brohuvudet var läget inte mycket bättre. Utan sina tunga helikoptrar och utan 

landningsbana kunde varken flygskydd eller transportstöd erhållas enligt plan. Stora 

problem med att få in och ut tillräckligt med underhåll och materiel gjorde att chefen för 

markstyrkorna inte kunde påbörja någon anfallsrörelse. Dessutom började en alltmer 

desperat politisk och strategisk ledning utöva hårda påtryckningar för en utbrytning ur 

brohuvudet. 

 

Det största logistiska problemet för Argentina inträffade när Storbritannien deklarerade 

TEZ och de civila fartygen vägrade frakta underhåll ut till öarna. Försök gjordes att lösa 

försörjningen från luften, men efter den brittiska bombräden mot landningsbanan i 

Stanley kunde bara militära transportflygplan med kraftigare landningsställ användas 

vilket inte räckte till för att hålla den argentinska styrkan med mat, materiel, ammunition 

och vapen. De senare prioriterades framför de förra, med följden att köld och hunger slet 

svårt på de argentinska soldaterna, vars stridsmoral sjönk.109 

 

  

                                                        
107 Woodward, sid 264-265. 
108 Privratsky, sid 87. 
109 Middlebrook, sid 67-71. Schepel, sid 34. 
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Det underhåll som anlände till Falklandsöarna kunde inte levereras ut till 

försvarsställningarna utanför Stanley. Brist på helikoptrar och terränggående fordon 

gjorde att containrar med mat och kläder blev stående i upplag inne i staden. Ammunition 

bars ut till de stridande förbanden, men trots dessa insatser upplevde många försvarande 

förband att de var tvungna att ge upp på grund av att ammunitionen tog slut.110 

 

4.4 Erbel & Kinseys teori 

I analysen kommer det logistikstrategiska navet att appliceras på fallet genom att 

undersöka hur de fem faktorerna påverkade respektive sida och hur förhållandet mellan 

strategi och logistik utvecklades. Som tidigare avhandlas både Storbritannien och 

Argentina under samma punkt. 

4.4.1 Politikens inverkan 

Den politiska ledningen i Storbritannien var väl medveten om att en insats på 

Falklandsöarna skulle kräva en mycket omfattande och sårbar logistik. Det var till och 

med en avgörande faktor till försvarsminister John Notts reservationer mot en 

invasion.111 

Samtidigt var det politiska målet mycket tydligt, Falklandsöarna skulle tillbaka under 

brittiskt styre, antingen med våld eller genom diplomatiska medel. Båda alternativen 

löpte parallellt fram till dess att den diplomatiska vägen inte längre ansågs leda till 

framgång. Det tydliga målet hjälpte den militära ledningen att från början planera för en 

invasion av öarna i syfte att återta dem. Det lades inte heller någon begränsning 

ekonomiskt för vad operationen skulle få kosta, bara ett löst hållet krav om allt skulle 

utföras så kostnadseffektivt som möjligt samt att kostnaderna skulle kunna motiveras.112 

Politikerna överlät alltså i princip på militären att avgöra vad som behövdes för att lösa 

uppgiften och att sätta det i bruk. Detta öppnade för att den brittiska styrkan skulle kunna 

utrustas efter behov och dessutom erhålla ett tillräckligt logistikstöd. 

För Argentina var det politiska målet inte lika tydligt. De ville demonstrera sin förmåga 

att ta öarna, men målet var en förhandling med Storbritannien där den argentinska juntan 
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111 Hastings & Jenkins, sid 66-67. 
112 UK Ministry of Defence, sid 25. 
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tänkte sig att kunna förhandla ur en stark position. De hade inte förberett en långvarig 

ockupation av öarna och inte heller ett försvar mot en fullskalig invasion. 

Logistikresurserna var anpassade för att försörja en liten styrka under mycket begränsad 

tid.113 

När Storbritannien svarade med att skicka en styrka rustad för krig till Falklandsöarna 

blev den argentinska ledningen tagna på sängen. Det strategiska målet ändrades till att 

nu hindra den brittiska styrkan och försvara öarna. Styrkan på öarna förstärktes men 

rivalitet mellan försvarsgrenar i den argentinska militärledningen och personliga 

agendor ledde till att de förband som skickades inte var de som hade bäst förutsättningar 

eller lämplig utrustning för uppgiften. Framförallt ägnades ingen tanke åt att förstärka 

logistikresurserna på öarna. Det dåliga underhållsläget för de argentinska ubåtarna ledde 

också till att inte heller detta system kunde stödja de nya målsättningarna114. 

De politiska målen hade sålunda format de militära medlen och lagt ramarna för den 

militära insatsen. När förutsättningarna ändrades och en helt annan strategi blev 

nödvändig kom det logistiska systemet att begränsa möjligheterna att uppnå de 

förändrade målsättningarna. Värt att notera är att den politiska ledningen i Argentina 

tillika var den högsta militärledningen och det fanns således ingen renodlad politisk nivå. 

Det finns dock rent politiska aspekter av militärjuntans handlande och dessa betraktas 

här som utgörande politiken. 

4.4.2 Resursernas inverkan 

Medvetna om de långa avståndens avgörande inverkan på logistikförsörjningen satsade 

Storbritannien stora resurser på att planera en tillräckligt robust försörjningskedja. Den 

brittiska försvarsindustrin, tillsammans med delar av försvarsministeriet, 

försvarsledningen och försvarsmaterieladministrationen såg till att analysera behov och 

att hitta lösningar. Som nämnts ovan gjordes en gemensam ansträngning för att hitta 

fartyg, modifiera dem efter behov och sedan skicka dem till sydatlanten. Det skapade en 

stomme i den brittiska logistikförmågan som inte bara gjorde krigsföretaget möjligt utan 

också gav strategiska optioner. Det var på taktisk nivå som det inte räckte riktigt ända 

fram. För markstriderna var det planerade konceptet avsett för en marinbrigad. Efter 

hand kom numerären att ökas till mer än det dubbla och logistikförbandet som skulle 
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genomföra försörjningen hade inte ens med sig all den materiel de normalt skulle förfogat 

över.115 

 

För de argentinska styrkorna skulle brist på logistiska resurser komma att spela stor roll 

för deras stridseffektivitet. Något så enkelt och grundläggande som materiel för att vårda 

vapen saknades och eftersom soldaterna inte kunde olja in sina vapen rostade de snabbt 

i det hårda klimatet med resultatet att många handeldvapen felfungerade. Brist på 

helikoptrar och terränggående fordon gjorde att nödvändiga förnödenheter aldrig nådde 

de stridande enheterna.116 

4.4.3 Tillgång till information 

Storbritannien hade inte mycket information om de styrkor som invaderat 

Falklandsöarna. Bara ytterst knapphändig information om vilka fartyg som gått till sjöss 

fanns tillgänglig. Detta löstes genom att begära hjälp av USA med information om vad som 

fanns på öarna och genom att omedelbart skicka två ubåtar till området runt 

Falklandsöarna.117 Effekten blev att den styrka som seglade tillsammans med 

stridsgruppen inte bedömdes som tillräcklig när bilden av hur motståndet såg ut 

klarnade. Det argentinska numerära övertaget skulle då vara nästan 2:1.118 Ytterligare en 

brigad skickades då ner mot öarna för att bättra på oddsen men utan ytterligare 

logistikresurser och med otillräcklig materiel, vilket gjorde den redan ansträngda 

logistiksituationen för markförbanden ännu värre. Logistikregementet som var grupperat 

på East Falklands skulle komma att behöva försörja en truppmassa tre gånger större än 

det den var avsedd att göra men utan stora delar av de resurser det normalt hade för att 

utföra sina uppgifter.119 

 

Den argentinska planen och utformningen av logistikresurserna utgick, som tidigare 

diskuterats, från informationen att Storbritannien troligtvis skulle ge efter och inleda 

någon form av förhandling. Den argentinska ledningen hade inte räknat med ett 
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omedelbart brittiskt militärt gensvar och när försvaret av öarna förstärktes togs ingen 

hänsyn till de ökade logistiska behoven. 

Logistiskresurserna kom alltså att, på båda sidor, formas efter den ursprungligt 

tillgängliga informationen och de resurserna som avsattes kom sedan att begränsa 

användandet av de styrkor som de facto kom att sättas in i striderna. 

4.4.4 Geografins inverkan 

De brittiska markförbanden hade tillgång till information om öarna genom en officer ur 

Royal Marines som tillbringat en längre tid på öarna. Den informationen gjorde att de 

redan från början kunde göra vissa anpassningar i vilken materiel som medfördes.120 

Platsbristen gjorde att man inte kunde medföra någon större mängd fordon men 

bandvagnar prioriterades på grund av den väglösa och oländiga terrängen, något som 

visade sig vara en stor tillgång och gav de brittiska styrkorna en avgörande fördel.121 De 

argentinska styrkorna disponerade bara hjulfordon vilket skulle visa sig innebära en stor 

nackdel då de hade stora problem med att ta sig fram i den väglösa terrängen och även på 

vägarna som snart blev isbelagda.122 

Detsamma gällde personlig utrustning för soldater. Britterna medförde materiel och 

kläder som var anpassade för klimatet tack var att de redan från början visste hur det 

skulle komma att bli.123 De argentinska styrkorna verkar inte ha haft samma information 

och de styrkor som grupperades på öarna hade varken kläder eller materiel som var 

anpassade till det hårda klimatet på Falklandsöarna.124 

 

Britterna arbetade redan från början med vetskapen om att Falkalandsöarna var långt 

borta och att det skulle krävas stora insatser för att kunna utveckla någon form av verkan 

mot de argentinska styrkorna. Detta särskilt på det strategiska planet. Det brittiska 

bombflygplanet Vulcan var framtaget för att slå mot mål i Europa (mot ett tänkt sovjetiskt 

anfall) och hade inte räckvidd att nå till sydatlanten. Det var dessutom ålderstiget och var 

planerat för utfasning under 1982, men sex flygplan bedömdes vara i sådant skick att de 

kunde användas. Dessa moderniserades och modifierades för att kunna utföra strategiska 
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121 Thompson, sid 252-253. 
122 Middlebrook, sid 64, 245. 
123 Thompson, sid 253-254. 
124 Middlebrook, sid 47-50, 220-223. 
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bombanfall mot infrastrukturen på Falklandsöarna. Varje uppdrag flögs med två flygplan 

och krävde understöd av femton tankflygplan och minst arton lufttankningar från 

Wideawake på Ascension till Stanley och tillbaka.125 

Effekten av dessa totalt fem uppdrag (två avbröts) blev att Storbritannien visade prov på 

en strategisk förmåga som kunde påverka Argentina trots det stora avståndet. Kunde 

Storbritannien nå Falklandsöarna med strategiska bombflygplan så kunde de även nå det 

argentinska fastlandet.126  

Logistiska faktorer möjliggjorde här utvecklandet av en strategisk förmåga och minskade 

betydelsen av det stora geografiska avståndet. 

4.4.5 Motståndarens inverkan 

När britterna påbörjade landstigningsoperationen insåg den argentinska ledningen att de 

var tvungna att påverka denna för att undvika alternativt att begränsa ett brittiskt fotfäste 

på East Falklands. Det tog dock för lång tid att planera och verkställa en luftoperation och 

britterna hann få iland hela den förstärkta marinbrigaden. Som beskrivits ovan försökte 

de argentinska flyganfallen att slå mot de brittiska logistikfartygen, men eftersom de 

ansåg sig tvungna att först slå ut de fartyg som utgjorde flygskydd blev inte verkan 

tillräckligt stor för att allvarligt begränsa den brittiska logistikförsörjningen.127 

Argentina lyckades dock att i ett sent skede slå ut två logistikfartyg som försörjde den 

tillförda 5:e brigadens anfall mot Port Stanley. Detta slog hårt mot den brittiska förmågan 

att underhålla det förbandet men det var alldeles för sent för att det skulle få någon effekt 

på utgången av kriget.128 

Britterna i sin tur var mer framgångsrika i att begränsa de argentinska möjligheterna till 

logistikförsörjning. Blockaden, som diskuterats ovan, hindrade försörjningen med fartyg 

och bombanfallen mot flygbasen i Port Stanley hindrade större transportflygplan från att 

landa. Dessutom lyckades de slå ut större delen av de fartyg som användes för att 

transportera personal, materiel och förnödenheter runt öarna.129 

Storbritannien var här avgjort bättre på att påverka motståndarens logistikförsörjning än 

Argentina. De gjorde det också tidigt vilket gjorde att det hade effekt på krigets utgång. 

                                                        
125 Oakley, Derek, The Falklands Military Machine (Ipswich: W. S. Cowell, 1989). Sid 90-91. 
126 Freedman, sid 280-286. 
127 Middlebrook, sid 211-215. 
128 Freedman, sid 610-615. 
129 Middlebrook, sid 130-132, 138, 166-167. 
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Britterna var också bättre på att skydda sina egna logistikresurser och hade framförallt 

fler möjligheter att distribuera sina resurser med, vilket gjorde att de inte blev allvarligt 

påverkade av de argentinska framgångarna. 

 

5. Diskussion, reflektion och fortsatt forskning 

5.1 Diskussion om slutsatser 

Att logistiken hade en avgörande betydelse för krigets utgång står klart, men målet med 

undersökningen var ju att jämföra tillämpningen av de två teorierna och vilket resultat de 

genererade. 

Kanes mer djupgående, kognitivt inriktade, teori visar på att befälhavarnas insikt om 

logistikens betydelse för att maximera tillgängliga handlingsmöjligheter är en 

förutsättning för framgång. Den visar också att ett robust logistiskt system med god 

redundans ger en avgörande styrka som går att omsätta i strategiska fördelar. Flera 

avgörande logistiska faktorer ledde till den brittiska segern. Utan dessa faktorer skulle 

britterna med stor sannolikhet inte ha varit lika framgångsrika. Att logistiken spelade en 

avgörande roll står helt klart, men alternativa förklaringsmodeller kan inte uteslutas och 

andra faktorer än logistiska kan ha varit lika avgörande. Däremot visar teorin, genom 

analysen, att logistiken hade en mycket viktig och central roll för den brittiska 

framgången. 
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Erbel & Kinseys bredare och mer omständighetsbetonande teori visar också på att 

britterna hade fördelar avseende alla de fem elementen som formar relationen mellan 

logistik och strategi. Den visar framförallt också att den argentinska relationen mellan 

logistik och strategi var mycket svagare än den brittiska. Analysen visar att Argentina blev 

låst av de strategiska antaganden som gjordes på delvis felaktigt underlag och sedan inte 

förmådde att korrigera detta för att logistiskt stödja sina strategiska mål. Dessutom hade 

Argentina underskattat geografins inverkan, vilket gjorde att de logistiska resurser som 

fanns på Falklandsöarna inte kunde användas effektivt. Argentinarna var också mindre 

framgångsrika i både att påverka de brittiska logistikresurserna och att skydda sina egna. 

 

Något som framstår som kanske den viktigaste faktorn och lärdomen från fallet är 

betydelsen av nationella resurser och beredskap. Att snabbt kunna hämta sig från ett 

överraskande anfall, inse att tillgängliga resurser inte räcker och att snabbt kunna 

mobilisera viktiga delar av både den militära och civila industrin är något som lade 

grunden för den brittiska logistiska förmågan. Detta tas upp i den officiella 

erfarenhetsrapporten från 1982, men tonas samtidigt ner på grund av det planerade och 

förväntade stödet från NATO.  

För stater som inte är anslutna till någon försvarsallians är detta dock kanske det 

viktigaste att ta i beaktande för egen försvarsplanering. Att ha en reservförmåga och 

redundans inbyggd i samhället ger en styrka när det gäller logistiska förutsättningar som 

stärker de strategiska möjligheterna att kunna välja det handlingsalternativet som är 

mest fördelaktigt. Sarin är mycket tydlig med att detta är en grundläggande faktor som 

ger styrka i den militära logistiken. 

Fokus på kortsiktiga vinster, att ersätta egna resurser inom krigsmakten med civila 

entreprenörer och att göra sig av med lager för att spara pengar gör att det blir svårt att 

möta oväntade hot och snabba händelseutvecklingar. Detta är något som Thompson 

varnar för i sin bok och Erbel & Kinsey påpekar de negativa effekterna av det i sin 

undersökning. 

För svensk del är detta högaktuellt dels på grund av att Sverige faktiskt är en stat utan 

koppling till någon försvarsallians och dels på grund av det stora återtagande som 

planeras för den svenska totalförsvarsförmågan. 
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5.2 Reflektion 

Liksom forskningen om logistikens betydelse i militära sammanhang har varit eftersatt 

så har även teoribildningen om logistik inte varit lika stor som t. ex inom strategi. De två 

teorier som använts i undersökningen har fungerat att applicera på fallet men en större 

kontrast mellan dem hade kunnat ge ännu mer dynamik i undersökningen. Möjligtvis 

hade en studie där respektive teori tillämpades på två fall kunnat ge en bättre bild av 

teoriernas förklaringskraft, men det får blir föremål för fortsatt forskning. 

Det faktum att Storbritannien var en demokrati och Argentina en militärdiktatur skapar 

ett intressant problem vid tillämpningen av Erbel & Kinseys teori. Är teorin tillämplig på 

totalitära styren? De för själva inget resonemang om detta men det är en intressant aspekt 

att ta upp för eventuell framtida utveckling av teorin. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Även om teorierna till viss del överlappar varandra så har de olika inriktning. Den ena går 

djupare, den andra bredare. Det gör att de kompletterar varandra på ett bra sätt för 

forskningen om logistik. Erbel & Kinseys teori gör anspråk på att föra fram logistikens 

centrala roll i modern krigföring, men gör det bara inom ramen för koalitioner. Här finns 

en utvecklingspotential för att även inkludera krig mellan två stater, vilket skulle göra 

teorin mer generell och öka dess validitet. 

Här finns även generellt utrymme för ytterligare forskning. Både i fråga om att utveckla 

teorierna mot en mer generell nivå och en mer specialiserad. Systemperspektivet är en 

möjlighet för fortsatt forskning, både att föra fram systemmodeller över logistik och att 

undersöka med systemtänkande som grund. Flexibilitet är en faktor som ofta nämns men 

som skulle kunna få mer utrymme även i teorierna. Även logistikens betydelse för 

stridsmoralen är intressant och borde få mer utrymme i forskningen. 

Logistikens betydelse för krigföringen och hur denna betydelse gestaltar sig är 

fortfarande dåligt undersökt. Ytterligare studier torde därför vara viktigt för att belysa 

och ge ytterligare kunskap i ämnet och det är författarens förhoppning att så sker. 
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