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Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element 
Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Reg-
ional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). För-
bandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med 
amerikanska, tyska och norska helikopterförband. De taktiska kraven på förbandet innebar 
att kunna hålla en hög beredskap med hög tillgänglighet i en konfliktfylld miljö i syfte att 
rädda liv. Den här studien syftar till att undersöka förbandets logistik och hur den påverkade 
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1. Inledning  
”If armed forces cannot be moved and supplied, they cannot fight, and fighting is the 
most core of their needed competencies.”1 
 
Med den meningen vill Colin S. Gray poängtera vikten av en fungerande logistik för att 
de stridande förbanden ska kunna lösa sina huvuduppgifter. I den här undersökningen 
tittar jag närmare på hur logistiken har påverkat den svenska insatsen med helikopter 
10B i Afghanistan och i rollen som sjukvårdshelikopter. 
 
I regeringens proposition 2011/12:29 föreslogs att den svenska styrkan i Afghanistan, 
som ingick inom ramen för ISAF (International Secutity Assistance Force), skulle förstär-
kas med en svensk helikopterenhet för sjukvårdstransporter. Helikopterenheten skulle 
bestå av två helikoptrar och fungera som ett viktigt komplement till den regionala led-
ningen i syfte att täcka behoven av sjukvårdshelikoptrar över tid.2  
 
Den svenska helikopterenheten tilldelades namnet SAE HKP 10B (Swedish Air Element 
Helikopter 10B) och bidrog till sjuktransportförmågan i norra Afghanistan tillsammans 
med tyska, norska och amerikanska helikopterförband. Enheten bestod av ett 30-tal per-
soner som var indelade i en ledningsgrupp, en stridslednings-/planeringsgrupp (Mission 
Support Element, MSE), en flygstyrka samt en flygunderhållsstyrka. Enheten baserade 
på den tyska basen Camp Marmal som var belägen vid flygplatsen i Mazar-e-Sharif, Af-
ghanistan.  
 
För att kunna operera i en miljö med högre hotbild och för att kunna ge kvalificerad 
sjukvård i kabinen modifierades tre stycken HKP 10A till HKP 10B. Det innebar att heli-
koptern utrustades med avancerad sjukvårdsutrustning, kulsprutor, ballistiskt skydd, 
utrustning för minskad värmesignatur och sandfilter för motorernas inlopp. Enheten 
opererade normalt sett i rote (två helikoptrar) och den helikopter som transporterade 
patienter var även bemannad med narkosläkare och sjuksköterska, utöver ordinarie be-
sättning som bestod av två piloter, en färdmekaniker och en uppdragsspecialist.3 
 
Denna typ av sjuktransporter benämns inom NATO som MEDEVAC (Medical Evacuat-
ion) och kan genomföras med marktransporter-, sjötransporter- och lufttransporter.4 
SAE HKP 10B hade till uppgift att genomföra MEDEVAC genom lufttransport, AE (Aerial 
Evacuation). Dessa kan genomföras på tre olika vis: främre-, taktisk-, och strategisk 
MEDEVAC. I kravställningen för SAE HKP 10B framgår att enheten skulle kunna genom-
föra taktisk, vid behov framskjuten MEDEVAC men även CASEVAC (Casualty Evacuation) 
och eskort inom ramen för ISAF behov i RC N (Regional Command North), Afghanistan.5 

                                                        
1 Colin S Gray, The Strategy Bridge : Theory for Practice (Oxford: Oxford University Press, 2010), s. 75. 
2 Regeringen, “Fortsatt Svenskt Deltagande i Den Internationella Säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF). 
Prop. 2010/11:35.” (2010), https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2010/11/prop.-
20101135/, s. 26. 
3 Försvarsmakten, “Svenska Helikoptrar Stödjer Sjuktransportförmåga,” (2011), hämtdatum: 2019-08-27, 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/05/svenska-helikoptrar-stodjer-
sjuktransportformaga/. 
4 North Atlantic Treaty Organization. ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL SUPPORT. Vol. 1 ed. C, 
September (2019), kap. 2, s. 15-18. 
5 Försvarsmakten, “Målsättning För Helikopterenhet För MEDEVAC-Insats i ISAF". Referensbeteckning: 
Bilaga 1 till 01 630:64281. Stockholm: Högkvarteret, (2009), s. 5. 
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Vidare var kraven på beredskap hög, där en patient skulle kunna evakueras till kvalifice-
rad sjukvårdsinrättning inom en timme. 

1.1 Problemformulering 
De taktiska kraven för SAE HKP 10B innebar att förbandet skulle kunna hålla en hög be-
redskap på personal och materiel. Det blir därför intressant att undersöka hur förbandet 
försörjdes med logistik? Fungerade konceptet? Eller fanns det friktioner? Moshe Kress 
är en av de större teoretikerna inom logistik och i hans bok Operational logistics: the art 
and science of sustaining military operations, beskriver Kress tio egenskaper som han 
menar att ett logistiksystem ska inneha på framförallt operativ- och taktisk nivå för att 
logistiksystemet ska fungera.6 Hur väl svarar logistiksystemet som nyttjades under in-
satsen med SAE HKP 10B i Afghanistan mot Kress tio egenskaper för ett logistiksystem? 

1.2 Syfte och frågeställning  
Uppsatsen syftar till att undersöka hur det valda logistiksystemet under insatsen i Af-
ghanistan 2011-2013 bidrog till SAE HKP 10B:s operationer och verksamhet. Uppsatsen 
syftar också till att undersöka om det valda logistiksystemet överensstämmer med Kress 
logistikteori och i vilken utsträckning Kress logistikteori kan förklara SAE HKP 10B:s lo-
gistiksystem. 

1.2.1 Forskningsfrågor 
För att kunna använda studien till att pröva Kress logistikteori måste först SAE HKP 
10B:s logistiksystem under 2011-2013 studeras för att därefter undersöka hur det på-
verkade förbandets operationer och verksamhet. Därefter syftar den sista frågan till att 
undersöka i vilken utsträckning Kress teoribildning kan förklara SAE HKP 10B:s logistik-
system. Problemställningen mynnar därmed ut i följande forskningsfrågor: 
 

 Hur såg SAE HKP 10B:s logistiksystem ut under insatsen i Afghanistan 
2011-2013? 
 

 Hur påverkades SAE HKP 10B:s operationer av logistiksystemet som nyttja-
des? 

 
 I vilken utsträckning kan Kress teoribildning om logistik förklara SAE HKP 

10B logistiksystem? 
 

1.3 Material och avgränsningar 
Insamlat material utgörs av öppna källor i form av böcker, artiklar och offentliga doku-
ment men även djupintervjuer av individer som tjänstgjort på olika nivåer inom SAE 
HKP 10B och JSS (Joint Support Service). De intervjuer som genomförts är genomförda 
med individer som har tjänstgjort i SAE HKP 10B samt JSS och den information som 
framkommer från dessa intervjuer kan till viss del kritiseras för att vara subjektiv. Ef-
tersom det till stor del saknas nedskriven information om just logistiken kopplat till SAE 
HKP 10B så är intervjuerna ett sätt att samla empiri. Samtidigt kompletteras empirin 

                                                        
6 Moshe Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, Second edition. 
Cham: Springer, (2016). 
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från intervjuerna med information från utgivna offentliga dokument för att skapa trian-
gulering.  
 
Begreppet logistik är brett och omfattar enligt Försvarsmaktens Grundsyn Logistik flera 
olika tjänstegrenar som förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst 
samt hälso- och sjukvård.7 I den här undersökningen har jag valt att avgränsa mig till att 
fokusera på teknisk tjänst och logistiken kring att hålla helikoptrarna flygdugliga, även 
om övriga delar av logistik också berörs till viss del. Det finns också en avgränsning i tid 
där jag har valt att undersöka perioden 2011-2013 där SAE HKP 10B hade ansvaret för 
sjuktransportförmåga med helikopter i området. 

1.3.1 Begreppsanvändning 
CASEVAC 
Är enbart en transport av skadade patienter där ingen vård ges under transporten. For-
donet behöver inte vara utrustat för att kunna ge vård.8 
 
Logistik 
Det finns flera olika definitioner av begreppet logistik beroende på vilket land eller orga-
nisation som definierar begreppet. De flesta definitioner beskriver att logistiken skall 
stödja militära operationer på olika sätt. Jomini beskriver begreppet som:”Logistics is 
the art of moving armies. It comprises the order and details of marches and camps, and 
quartering and supplying troops; in word, it is the execution of strategic and tactical en-
terprises.”9 
 
Logistiksystem 
Kress vidareutvecklar Jominis definition och beskriver krig och logistik som ett produkt-
ionssystem. Produktionssystemet behöver ingångsvärden i form av arbetskraft, teknisk 
utrustning, råmaterial och tjänster för att därefter processas i syfte att leverera utgångs-
värden och effekt. Han definierar därefter logistik som en disciplin som omfattar de till-
gångar som behövs för att hålla igång medlen för en militär process i syfte att uppnå mi-
litära målsättningar. Det inkluderar planering, ledning, drift och kontroll av dessa till-
gångar. Alltså är logistiken en del av kriget som ett produktionssystem.10 
 
MEDEVAC 
”Innebär omhändertagande och transport under fortsatt behandling av skadade och 
sjuka, från skadeplats till behandlande enhet alternativt mellan behandlande enheter. I 
MEDEVAC ingår för uppgiften utbildad och tränad legitimerad hälso- och sjukvårdsper-
sonal med medicinsk utrustning.”11 
 
 
 
 

                                                        
7 Försvarsmakten. Försvarsmaktens Grundsyn Logistik. Stockholm: Försvarsmakten, (2007), s. 32-33. 
8 North Atlantic Treaty Organization. ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL SUPPORT. Vol. 1 ed. C, kap. 2, 
s. 15. 
9 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 4. 
10 Ibid., s. 4-5. 
11 Försvarsmakten, “Försvarsmedicinen i Afghanistan." Referensbeteckning: FM2015-181:16. Stockholm: 
Högkvarteret, (2016), s. 37. 
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ROLE 0, 1, 2, 3 och 4 
”Role 0 innebär initialt omhändertagande som genomförs av personal som inte är legiti-
merad hälso- och sjukvårdspersonal. Role 1 prehospitalt omhändertagande, daglig sjuk-
vård och akut medicinskt omhändertagande, inklusive prioritering och stabilisering in-
för evakuering. Role 2 innebär prioritering och omhändertagande av skadade, trauma-
omhändertagande, kirurgi och vårdförmåga. Role 3 innebär sjukhusvård med fler specia-
liteter och diagnostiska möjligheter än på Role 2-nivån. Role 4 innebär fortsatt vård och 
rehabilitering som inte kan erbjudas inom insatsområdet.”12 
 
Teknisk tjänst 
Teknisk tjänst handlar om att genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll på 
fordon och komponenter i syfte att vidmakthålla materielsystemen. I den här undersök-
ningen åsyftas teknisk tjänst vad avser helikoptrar och fokuserar därmed på flygunder-
hållstjänst.13 

1.4 Tidigare Forskning 
Sökningar efter tidigare forskning har genomförts i Anna-Lindh bibliotekets databas 
Primo, DIVA-portalen samt Google scholar.14 Sökningar i databaser som är tillgängliga 
från Anna-Lindh bibliotekets webbsida har genomförts i Web of Science och JSTOR.15 
Sökord som använts är ”logistik”, ”insatslogistik”, ”logistik ISAF”, ”SAE HKP 10B” och 
”MEDEVAC” i flera olika kombinationer på både svenska och engelska. Vid sökningar på 
exempelvis ”Logistics” får man ett stort urval av intressanta studier varav många är pub-
licerade i tidsskriften International Journal of Logistics - Research and Applications.16 
Tidsskriften riktar sig mot ett brett spektrum av vetenskapliga arbeten men majoriteten 
av dessa studier berör civila logistiksystem med fokus på optimering, minskad lagerhåll-
ning och kortade ledtider. 
 
Forskning kring logistik som är direkt kopplad till SAE HKP 10B har inte kunnat hittas, 
däremot finns en del forskning kopplat till logistik i andra militära insatser. Det finns 
bl.a. en enfallsstudie som genomförts av den amerikanske forskaren Edgar F. Raines i 
hans bok The Rucksack War där han undersöker konflikten i Grenada.17 I sin studie un-
dersöker Raines hur markstridskrafternas logistik påverkade operationen men även hur 
operationen i sin tur påverkade förutsättningarna för logistiken. Han trycker framförallt 

                                                        
12 Försvarsmakten, “Försvarsmedicinen i Afghanistan." Referensbeteckning: FM2015-181:16. Stockholm: 
Högkvarteret, (2016), s.10. 
13 Försvarsmakten, “Arbetsområde Teknisk Tjänst,” hämtdatum: 2019-11-04, 
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-i-forsvarsmakten/verksamhetsomraden-arbetsomraden-och-
forband/arbetsomraden/ao-teknisk-tjanst/. 
14 Anna Lindh Biblioteket, “Primo," Hämtdatum: 2019-08-27, https://www.fhs.se/anna-lindh-
biblioteket.html; Digitala Vetenskapliga Arkivet, “DIVA-Portalen,” http://www.diva-
portal.org/smash/search.jsf?dswid=186; Google, “Google Scholar,” https://scholar.google.se/. 
15 Clarivate Analytics, “Web of Science,” 2019, 
http://apps.webofknowledge.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/WOS_GeneralSearch_input.do?product=
WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C3M4dbZ2FrBiXvQlVOI&preferencesSaved=; JSTOR, “JSTOR - 
Security Studies,” 2019, https://www-jstor-org.proxy.annalindhbiblioteket.se/security-studies/. 
16 Taylor and Francis, “International Journal of Logistics - Research and Applications,” Taylor and Francis 
Online, hämtdatum: 2019-11-01, https://www.tandfonline.com/loi/cjol20. 
17 Edgar F Raines, The Rucksack War : U.S. Army Operational Logistics in Grenada, 1983. Washington, D.C.: 
Center of Military History, United States Army, (2010). 
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på vikten av individens roll och dennes förmåga att fatta beslut i situationer där det sak-
nas pålitlig information.18 
 
Vidare har flerfallsstudier genomförts av exempelvis Van Creveld i hans bok Supplying 
War och Thompson i hans bok Lifeblood of War.19 
 
Van Creveld är professor emeritus vid Hebrew University och i sin bok Supplying War 
går han igenom flera militära kampanjer under de två senaste seklen. Han konstaterar 
att det inte verkar finnas ett direkt samband mellan hur väl förberedd en kampanj är 
och utgången av den samma. Samtidigt visar hans bok på att utgången hade kunnat för-
bättras med hjälp av bättre förberedelser.20 
 
Thompson är forskare och har skrivit boken Lifeblood of War. I boken avhandlar han log-
istiska framgångar och nederlag genom historien. Fokus ligger på konflikter under nit-
tonhundratalet men inleds med Assyriernas logistik år 700 före kristus. Thompson un-
dersöker framförallt hur militärt tänkande har berört tankar om militär logistik där han 
menar att tendensen har varit att försumma logistiken till förmån för taktik och strategi. 
Han menar att det sedan länge har funnits principer för taktik och strategi men att det 
har saknats principer för logistik.21 
 
Två andra forskare som framförallt sätter logistiken i ett sammanhang och förklarar 
dess funktion inom krigföring är Milan Vego och Thomas M. Kane. Milan Vego är förfat-
taren bakom boken Joint Operational Warfare där han beskriver att operationer och lo-
gistik inte går att separera och att dessa måste integreras på samtliga ledningsnivåer.22 
Vego menar att logistiken är gränssättande för vad som är rimligt att genomföra på ope-
rativ nivå och därför måste doktriner, styrande dokument och reglementen hantera lo-
gistiken samt förklara hur operationskonsten ska samverka med logistiken.23 
 
Thomas M. Kane är forskare med inriktning mot strategi och internationella relationer. 
Han har skrivit boken Military Logistics and Strategic Performance där han beskriver för-
hållandet mellan logistik och strategi. Detta gör han med hjälp av historiska exempel där 
han menar att logistiken möjliggör alternativ för strategin samtidigt som strategin måste 
beskriva vad logistikfunktionen ska kunna genomföra.24 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att tidigare forskning inom logistik visar på att lo-
gistik är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planering och genomförande av militära 
operationer på samtliga ledningsnivåer. Den tidigare forskning som identifierats inför 
det här arbetet består av enfalls- och flerfallsstudier kopplade till historiska exempel 
som visar på logistikens betydelse i militära operationer. Tidigare forskning kopplat till 

                                                        
18 Edgar F Raines, The Rucksack War : U.S. Army Operational Logistics in Grenada, 1983. Washington, D.C.: 
Center of Military History, United States Army, (2010), s. xvii. 
19 Martin Van Creveld, Supplying War : Logistics from Wallenstein to Patton (Cambridge: Cambridge U.P., 
1997); Julian Thompson, The Lifeblood of War : Logistics in Armed Conflict (Oxford: Brassey’s (UK, 1991). 
20 Van Creveld, Supplying War : Logistics from Wallenstein to Patton, s. 202, 230. 
21 Thompson, The Lifeblood of War : Logistics in Armed Conflict, s. 3-4. 
22 Milan Vego, Joint Operational Warfare : Theory and Practice, 1. ed. Stockholm: National Defence College, 
(2008), s. IX-69. 
23 Ibid. 
24 Thomas M Kane, Military Logistics and Strategic Performance. London: Routledge, (2001), s. 174. 
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insatsen med ett svenskt helikopterförband utomlands saknas och därmed bedöms 
denna studie kunna bidra med ny kunskap, både teoretiskt och empiriskt. 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 beskrivs olika logistikteorier och motiv till vald teori för denna undersökning. 
Slutligen tas ett analysverktyg fram som senare nyttjas vid genomgången av empirin. I 
kapitel 3 beskrivs metod och undersökningens forskningsdesign, därefter diskuteras va-
liditet, reliabilitet och källmaterial. Slutligen redovisas operationaliseringen av vald teori 
och metod. I kapitel 4 redovisas empirin och analysen av empirin. I kapitel 5 presenteras 
svar på forskningsfrågorna och slutsatser diskuteras. Vidare redovisas en reflektion av-
seende slutsatserna och hur undersökningen har genomförts. Slutligen redovisas förslag 
till fortsatt forskning. 
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2. Teori 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis allmän logistikteori och därefter motiveras val av 
uppsatsens teori. Vidare beskrivs Kress tio egenskaper för ett logistiksystem och slutli-
gen tas ett analysverktyg fram med utgångspunkt i Kress tio egenskaper för ett logistik-
system. 

2.1 Logistikteori 
Johannessen och Tufte menar att en vetenskaplig teoretisering handlar om generali-
sering och syftar till att bringa ordning i en komplex verklighet. De menar att en teori 
kan definieras som ”ett generellt påstående om verkligheten”.25 För att vara en teori i ve-
tenskaplig mening måste teorin ha en viss generaliseringsnivå, vara ett allmänt påstå-
ende som täcker mer än enstaka fall, vara en förenkling av verkligheten, säga något om 
regelmässigheter och säga något om samband mellan fenomen.  
 
Som nämndes i avsnittet tidigare forskning finns det enfalls- och flerfallsstudier som un-
dersöker hur logistiken har påverkat olika operationer men det är samtidigt svårt att 
dra några generella teoretiska slutsatser av dessa studier och de uppfyller heller inte de-
finitionen av en vetenskaplig teori så som beskrivs av Johannessen & Tufte. 
 
Vidare finns fler teorier inom området som exempelvis Foxton och hans teoribildning i 
boken Powering War.26 Foxton gör en jämförelse av logistiken mellan olika länder och 
menar att både språkbruk i doktriner och organisation skiljer sig åt mellan länder. Även 
Henderson skapar ett teoretiskt ramverk i sin bok Military Logistics Made Easy där han 
fokuserar på förnödenhetsförsörjning och till viss del även transporter av förnöden-
heter.27 
 
Slutligen finns det tre andra författare som skapar ett teoretiskt ramverk för logistik. 
Sarin med sin bok Military Logistics: The Third Dimension, Kress med sin bok Operational 
Logistics: The Art and Science of Sustaining Military Operations och Uttley & Kinsey med 
sin artikel The Role of Logistics in War.28 Sarin avviker här från de övriga författarna då 
han har bristfällig transparens och underbygger inte sina resonemang i referenser lika 
tydligt som Kress, Uttley & Kinsey. Den största skillnaden mellan Kress och Uttley & 
Kinsey är att Kress ramverk är framtaget för operativ nivå medan Uttley & Kinsey inte 
vänder sig till en specifik nivå utan pekar på fem logistiska principer som logistikern bör 
ta hänsyn till i logistikplaneringen efter kalla kriget. 

                                                        
25 Asbjørn Johannessen, Per Arne Tufte, and Geije Johansson, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 
1. uppl. Malmö: Liber, (2003), s. 29. 
26 P D Foxton, Powering War : Modern Land Force Logistics. London: Brassey’s, (1994). 
27 James H L T C (Ret.) Henderson, Military Logistics Made Easy : Concept, Theory, and Execution. 
Bloomington, IN: AuthorHouse, (2008). 
28 Parmodh Sarin, Military Logistics : The Third Dimension (New Delhi: Manas Publications, 2000); Kress, 
Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations; Matthew Uttley and 
Christopher Kinsey, “The Role of Logistics in War,” The Oxford Handbook of War. Oxford University Press 
(2012), 
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199562930.001.0001/oxfordhb-
9780199562930-e-28. 
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2.2 Motiv till val av teori 
I den här studien har jag valt att pröva Kress logistikteori mot fallet med SAE HKP 10B i 
Afghanistan. En fördel med Kress logistikteori är att den inte riktar sig till en specifik 
stridskraft men även att den är bredare och lämpar sig bättre att nyttja i en större ge-
mensam operation inom ramen för ISAF. Han beskriver också hur ett logistiksystem på 
operativ- och taktisk nivå kan beskrivas och utvärderas. Vidare menar han att modellen 
är lämplig att använda för utvärdering efter avslutad insats.29 SAE HKP 10B genomförde 
verksamhet på taktisk nivå men bidrog framförallt till effekt på operativ nivå. Det finns 
också flera studier som använder Kress för att beskriva logistiksystem vilket gör det in-
tressant att prova hans teori. 

2.3 Vald Teori – Kress tio egenskaper för ett logistiksystem 
Uppsatsens teori utgår ifrån Kress och hans bok Operational Logistics – The Art and Sci-
ence of Sustaining Military Operations.30 Kress är Professor of Operations Research på 
Naval Postgraduate School (NPS) där han utbildar och bedriver forskning inom strids-
modellering och liknande områden.31 Hans teoribildning riktar sig i huvudsak mot ope-
rativ nivå men berör också logistik på taktisk- och strategisk nivå.  
 
Kress beskriver logistik som multidimensionellt och komplext. Logistik är svårt att defi-
niera men kan generaliseras till att handla om enheter, processer och regler i ett system 
som styrs av abstrakta koncept och principer, vilka syftar till att fysiskt stödja den mili-
tära operationen. Historiskt finns flera fall där militära ledare har negligerat betydelsen 
av en väl fungerande logistik på slagfältet, vilket har medfört svidande nederlag och 
stora förluster.32 
 
Kress definierar logistik som: “A discipline that encompasses the resources needed to 
keep the means of a military process (operation) going in order to achieve its desired 
outputs (objectives). It includes planning, managing, treating, operating and controlling 
these resources.”33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
29 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 53-54. 
30 Ibid., s. 53-54. 
31 “Moshe Kress,” hämtdatum: 2019-08-27, https://faculty.nps.edu/mkress/. 
32 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 2. 
33 Ibid., s. 7. 
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2.3.1 Logistikteori – Viktiga egenskaper för logistiksystemet vid operativ planering 
Kress delar upp sin teori i två huvudsakliga aspekter: den vetenskapliga och den konst-
närliga.  
 
Den vetenskapliga aspekten behandlar logistik ur en kvantitativ synvinkel. Den omfattar 
fysiska parametrar som mängden bränsle, ammunition och reservdelar. Tidsparametrar 
som tid för kraftsamling och tid för beställning och leverans. Olika typer av prognostice-
ringar i syfte att bedöma framtida logistiska behov. Optimering av logistikprocesser som 
transport, lagerhållning och distribution. Dessa parametrar är möjliga att beräkna med 
matematiska modeller och datorkraft.34 
 
Den konstnärliga aspekten omfattar istället komponenter som är kvalitativ karaktär. Ex-
empel på kvalitativa komponenter är kreativitet, intuition, målmedvetenhet, mental flex-
ibilitet och insikt. Dessa komponenter är delar av en kognitiv process som bidrar till det 
logistiska beslutsfattandet. Den konstnärliga aspekten av logistik genereras av principer 
som att agera förebyggande, improvisera och synkronisera. Logistikern kan med dessa 
mjuka principer skapa en korrekt logistikbild tillsammans med den operativa chefen.35 
 
Kress har tagit fram tio logistiska principer för det operativa logistiksystemet men han 
menar numera att begreppet principer ska ersättas av begreppet egenskaper istället. 
Dessa tio egenskaper består av tre kognitiva egenskaper samt sju strukturella- och oper-
ationella egenskaper. 
 
De kognitiva egenskaperna handlar framförallt om hur logistik uppfattas på operativ 
nivå och de strukturella- och operationella egenskaperna handlar om på vilket sätt lo-
gistik implementeras på operativ nivå. 36 

2.3.1.1 Kognitiva egenskaper 
De tre kognitiva egenskaperna inom logistik beskriver hur operationella aspekter upp-
fattas logistiskt. Dessa beskrivs av Kress som synkronisering, framsynthet och improvi-
sation.37 
 
Synkronisering 
Militära operationer och logistik utvecklas och rör sig i två olika skalor. De militära oper-
ationerna kan ses som händelsestyrda medan logistiken framförallt är tidsstyrd och re-
gleras av tempot i logistikkedjan. Utmaningen ligger i att synkronisera tempot i dessa 
två helt olika processer. De inneboende mekanismerna i dessa två processer är olika och 
det är därför av största vikt att synkronisera dessa för att skapa operationell harmoni. 
Kress gör en liknelse till våg där amplituden och längden på den logistiska vågen måste 
korrespondera med den operationella vågen som bildas av stridernas intensitet.38 
 
 
 
 

                                                        
34 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 8. 
35 Ibid., s. 9. 
36 Ibid., s. 51. 
37 Ibid., s. 51. 
38 Ibid., s. 52. 
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Framsynthet 
Framsynthet handlar om att identifiera framtida behov av logistik och systematiskt be-
döma möjliga logistikbehov samt logistiska konsekvenser kopplat mot den militära op-
erationen. Ofta håller den militära operationen ett högre tempo än vad logistikkedjan 
klarar av vilket ställer krav på att ta fram logistikplaner som medför att operationen blir 
logistiskt hållbar. För att skapa god framsynthet krävs en bra kommunikation mellan be-
fälhavaren och logistikern. Den baseras på tre ingångsvärden: 
 

 Bedömning av motståndarens rörelser och agerande (underrättelseinhämtning) 
 Bedömning av egna styrkors kommande aktiviteter (inhämtning av information 

kring kommande operationer). 
 Utvärdering av egen logistikkapacitet (logistiskt ingångsvärde). 

 
Kress menar att framsynthet inte bara handlar om att specifikt bedöma framtida lo-
gistikbehov. Framsynthet handlar framförallt om att agera proaktivt och förutse befälha-
varens logistiska behov.39 
 
Improvisation 
Operationer genomförs sällan som planerat på grund av olika friktioner, Von Clausewitz 
berör även friktion i sin bok Om Kriget.40 Friktion på slagfältet förekommer även då inga 
stridshandlingar genomförs och kan skapas av t.ex. utmattning, tekniska fel, sambands-
problem, rädsla och missförstånd mellan olika befälhavare. Pga. dessa friktioner är det 
av vikt att befälhavaren har möjlighet att, med kort varsel, byta eller förändra sin oper-
ationsplan. Detsamma gäller för logistikern att kunna hitta snabba och effektiva alterna-
tiv när den ursprungliga logistikplanen faller. Logistikern måste ha möjlighet att i många 
fall improvisera. Kress menar att improvisation är till mer nytta på den taktiska nivån än 
den operativa nivån. Improvisation kan generellt ses som ett lokalt initiativ i syfte att 
lösa ett oväntat problem. Likväl kan ett lokalt initiativtagande på taktisk nivå ge effekter 
på högre nivå och på hela operationens genomförande.41 
 
Möjligheten att åstadkomma improvisation påverkas i hög grad av flexibel logistisk 
struktur och pålitlig samt uppdaterad information om tillgången på resurser. Den påver-
kas också av den mentala kreativiteten hos befälhavare och logistiker samt på lednings-
systemens kapacitet. Kress trycker på att improvisation inte ersätter framsynthet, utan 
ska fungera som ett komplement till framsynthet när oväntade situationer uppstår.42 

2.3.1.2 Strukturella- och operationella egenskaper 
Flexibilitet 
Begreppet flexibilitet är i hög grad kopplat till system. Flexibilitet innebär att systemet 
har förmåga att effektivt omhänderta förändringar. Systemet består av enheter och pro-
cesser som ska kunna svara effektivt på nya begränsningar, krav och miljöförändringar i 
syfte att gemensamma mål ska uppnås. En logistikplan kan anses vara flexibel då den, 
vid vilken tidpunkt som helst, fortsatt fungerar vid flera möjliga och oförutsedda händel-
ser.43 

                                                        
39 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 52. 
40 Carl von Clausewitz and Hjalmar Mårtenson, Om Kriget. Stockholm: Bonnier fakta, (1991). 
41 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 53. 
42 Ibid., s. 53. 
43 Ibid., s. 54. 
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Kress menar att det finns två olika typer av logistisk flexibilitet:44 
 

 Inneboende (teknologisk) flexibilitet 
 Strukturell (operationell) flexibilitet 

 
Den inneboende (teknologiska) flexibiliteten finns i de distribuerade tillgångarna samt i 
de metoder och procedurer som ingår i logistiksystemet. Den inneboende flexibiliteten 
kan anses vara större när tillgångarna är mer mångsidiga, exempelvis ett enhetsfordon 
som kan transportera samtliga resurser till skillnad från ett specialbyggt fordon som 
endast kan transportera bränsle. 
 
Strukturell flexibilitet är å andra sidan kopplat till operationsdesign och procedurer. Ex-
empelvis om logistiksystemet snabbt kan skifta försörjningsvägar vid olika typer av 
störningar. 
 
Tillgänglighet 
Kress menar att tillgänglighet framförallt är kopplat till logistik på taktisk nivå. Ju högre 
logistisk tillgänglighet på den taktiska enheten, desto längre tid kan enheten operera 
självständigt och självförsörjande. Hög tillgänglighet uppnås genom att fördela ut resur-
ser på taktisk nivå innan operationens början. Mängden resurser som fördelas ut på tak-
tisk nivå avgör också storleken på den ”taktiska logistiksvansen”. Längden på svansen 
begränsas av operationella begränsningar samt olika överväganden kring effektivitet, 
vilket medför att självförsörjandegraden är begränsad för varje taktisk enhet. En avgö-
rande faktor att ta hänsyn till är tiden det tar från beställning till leverans av nya resur-
ser.45 
 
Vidare menar Kress att det är viktigt att skilja på olika logistikbehov för olika enheter. 
En sjukvårdsenhet behöver ha en hög tillgänglighet för att kunna ge snabb vård medan 
andra enheter inte behöver hålla samma nivå av tillgänglighet.46 
 
Kontinuitet 
Kontinuitet är en egenskap som representerar stabiliteten i det logistiska flödet. Hur sta-
bila är försörjningslinjerna mellan bakre och främre enheter? Logistikflödet bibehålls så 
länge det inte finns några störningar i försörjningslinjerna. Störningar kan snabbt upp-
komma pga. bristfällig planering, dirigering eller överutnyttjande av svaga försörjnings-
linjer. Bristfälliga ledningssystem kan medföra okontrollerade rörelser på det logistiska 
nätverket vilket kan leda till att försörjningslinjer blockeras. Det föreligger en hög risk 
för störningar när försörjningslinjen är lång och utsatt för fientlig aktivitet.47 
 
 
 
 
 
 

                                                        
44 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations. 55. 
45 Ibid., s. 55-56. 
46 Ibid., s. 56. 
47 Ibid., s. 56. 
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Tempo 
Logistik är, enligt Kress, tidsdriven. Det innebär att logistiksystemet har en inneboende 
klocka som dikterar tidsskalan för logistikprocessen. Tidsskalan styr därmed det logist-
iska tempot och representerar hastigheten i det logistiska nätverket. Tempot påverkas i 
huvudsak av kontinuiteten och flexibiliteten i nätverket. Kontinuiteten är nödvändig för 
att bibehålla ett stadigt flöde och flexibiliteten i nätverket bestämmer till stor del dess 
takt. En militär operation kan definieras som en bestämd samling manövrar och strider, 
det logistiska tempot påverkar ordningen på dessa och hur de planeras.48 
 
En viktig parameter i det här sammanhanget är det logistiska momentumet. Det är en 
produkt av medelhastigheten i nätverket och den logistiska massan som skickas ut på 
taktisk nivå. Om hastigheten och massan ökar, så ökar således momentumet. Det logist-
iska momentumet samt konsumtionstakten på taktisk nivå påverkar mängden materiel i 
förråd. Ett större momentum behöver inte betyda bättre logistik. Om inte enheterna 
längst ut förbrukar materielen i tillräckligt snabb takt så kan det resultera i stockning 
och läckage. Detta kan i sin tur skapa negativa effekter och påverka operationen nega-
tivt.49 
 
Enkelhet 
Att skapa enkelhet är framförallt en viktig egenskap för att överkomma krigets frikt-
ioner och särskilt när komplexa logistiksystem på operativ nivå ska hanteras. Kress me-
nar att fokus ska ligga på att skapa enkla planer, oberoende av varandra, som är logist-
iskt och operationellt möjliga. Han beskriver något som han kallar för ”tand-till-svans” 
förhållande. Det är förhållandet mellan storleken på den taktiska enheten och dess sam-
mankopplade logistikenhet. När förhållandet är litet, innebär det att logistikenheten på 
taktisk nivå är relativt stor. Det medför ett stort behov av logistisk ledning vilket ger hög 
belastning på befälhavare och staber. Om förhållandet är stort innebär det tvärtom att 
logistikenheten på taktisk nivå är liten och ledningen av logistiken på taktisk nivå blir 
enklare. Han trycker särskilt på att detta står i kontrast mot tillgängligheten på taktisk 
nivå.50 
 
Överlevnadsförmåga 
Många av de egenskaper som tidigare behandlats kan även appliceras på civila logistik-
system, men det finns enligt Kress en egenskap som är unik för militära logistiksystem, 
och det är överlevnadsförmåga. De militära systemen ska fungera under militära operat-
ioner i fientliga miljöer och hotet har ökat i och med införandet av precisa och långräck-
viddiga bekämpningssystem. Det ställs därför högre krav på att säkra försörjningslinjer, 
terrängen i operationsområdet och viktiga tillgångar. Likväl kan motståndarens logistik-
system bli måltavla för vår egna militära operation i syfte att skada kontinuiteten i mot-
ståndarens logistiksystem.51 
 
 
 
 

                                                        
48 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 56. 
49 Ibid., s. 57. 
50 Ibid., s. 57-58. 
51 Ibid., s. 58. 
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Effektivitet 
På taktisk nivå ligger inte fokus på effektivitet utan handlar mer om att nyttja logistikre-
surser här och nu för att nå framgång på stridsfältet. Att uppnå effektivitet blir dock vik-
tigare för logistiken på operativ nivå. Detta görs genom att utgå från operationsplanen, 
prioritera samt allokera logistikresurser till rätt enhet, på rätt tid och plats. Effektivitet 
uppnås genom en multidimensionell optimeringsprocess som tar hänsyn till: (a) fysiska 
begränsningar och tillgängligheten på resurser, (b) operationella krav samt (c) preferen-
ser.52 

2.4 Analysverktyg 
För att mäta hur väl logistiksystemet för SAE HKP 10B svarar mot Kress tio egenskaper 
har ett antal frågeställningar tagits fram för att undersöka mitt valda fall. Dessa fråge-
ställningar har använts vid genomläsning av mitt insamlade material och jag har utifrån 
Kress tio egenskaper tagit fram en intervjuguide med frågor som ställts till informan-
terna (se bilaga 1). 
 

Kognitiva egenskaper Frågeställningar 
Synkronisering Hur var operationsplanen synkroniserad 

med logistikplanen? 
Framsynthet Hur identifierades framtida logistiska be-

hov? 
Improvisation Hur såg möjligheten ut att snabbt lösa oför-

utsedda problem? 
Strukturella- och operationella egen-
skaper 

 

Flexibilitet Användes tekniska plattformar som kunde 
användas till fler uppgifter? Användes en 
centraliserad struktur som medförde flexi-
bilitet? 

Tillgänglighet Hur självförsörjande var enheten? 
Kontinuitet Hur såg stabiliteten i logistikkedjan ut? 
Tempo Hur såg tempot ut i logistikkedjan ut? Hur 

balanserades tempot? 
Enkelhet Genomsyrades planerna av enkelhet för att 

motverka friktioner? Var logistiken centra-
liserad? 

Överlevnadsförmåga Hur säkerställdes logistiksystemets över-
levnad i fientlig miljö? 

Effektivitet Hamnade rätt typ av materiel på rätt plats 
och i rätt tid? 

 

 
 

                                                        
52 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 58-59. 
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2.5 Sammanfattning teori 
Sammanfattningsvis används Kress logistikteori och hans tio egenskaper för att utveckla 
ett analysverktyg med frågor i syfte att söka svar på hur logistiksystemet med SAE HKP 
10B var uppbyggt och hur det fungerade under insats. Resultatet av undersökningen 
diskuteras senare för att undersöka i vilken omfattning Kress teoribildning kan förklara 
SAE HKP 10B:s logistiksystem. 
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3. Metod 
I det här kapitlet presenteras en motivering till vald metod. Vidare beskrivs kortfattat 
kvalitativ textanalys, fallstudie som forskningsdesign, hur samtalsintervjuer har genom-
förts, forskningsetik, reliabilitet, validitet, källkritik och avslutningsvis en operational-
isering för att beskriva forskningsprocessen.  

3.1 Motiv till val av metod 
Uppsatsens problemformulering innebär att logistiksystemet kopplat mot SAE HKP 10B 
undersöks och därefter prövas Kress logistikteori mot det valda fallet. Jag har valt att an-
vända mig av en kvalitativ textanalys eftersom jag är intresserad av de centrala delarna, 
kontexten och helheten i mitt valda fall. Vidare är en kvalitativ textanalys en lämplig me-
tod kopplat mot utformningen av forskningsfrågorna.53 
 
För att få fram så mycket intressant information som möjligt kompletteras studien med 
samtalsintervjuer av individer som har tjänstgjort på olika nivåer inom förbandet för att 
få fram flera perspektiv på logistiken. 
 
Studien är uppbyggd som en fallstudie med enfallsdesign.54 SAE HKP 10B representerar 
det kritiska fallet som prövas mot Kress logistikteori och hans tio egenskaper för ett lo-
gistiksystem. Kritik kan riktas mot fallstudier då de kan anses ha en låg generaliserbar-
het, särskilt vid enfallsstudier, men dessa kan ändå anses vara generaliserbara då det 
gäller teoretiska hypoteser.55 Vidare är en enfallsstudie lämplig då ett kritiskt fall ska 
pröva en formulerad teori.56 Mitt fall är ett fall av insatslogistik i militära operationer ut-
omlands och har en teoriprövande ansats. Teorin står i fokus och insatsen med SAE HKP 
10B används för att pröva teorin. Kress är en erkänd forskare och hans logistikteori 
nyttjas i flera studier vilket motiverar mig till att pröva hans teori och på så vis bidra 
med ökad kunskap. 

3.2 Kvalitativ textanalys 
En kvalitativ ansats knyts ofta till meningssamband vilket avser motiv, intentioner, mål-
sättningar och planer som orsakar olika sociala fenomen. Meningssamband visar också 
på den meningskontext som omger sociala situationer. Det innebär att människors verk-
lighetsuppfattningar och tolkningar har betydelse för hur konkreta situationer förstås 
och hur individer agerar. 57    

3.3 Fallstudie som forskningsdesign 
Yin menar att forskningsstrategin måste utformas utefter vilken typ av undersökning 
som ska göras. Hänsyn ska tas mot hur forskningsfrågorna är ställda, om det krävs kon-

                                                        
53 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, Femte 
upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer, (2017), s. 211-212. 
54 Robert K Yin, Case Study Research and Applications : Design and Methods, Sixth edition. Los Angeles: 
SAGE, (2018), s. 60. 
55 Ibid., s. 28. 
56 Ibid., s. 61. 
57 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, Femte 
upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer, (2017), s. 211. 
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troll av beteendet och om det krävs fokus på aktuella händelser. Fallstudien är en lämp-
lig forskningsstrategi när forskningsfrågorna är av ”hur, varför” karaktär och det inte 
krävs någon kontroll av beteendet och fokus ligger på en aktuell händelse.58 

3.4 Samtalsintervjuer 
En viktig informationskälla till den här studien har varit intervjuer av individer som 
valts ut genom ett strategiskt urval.59 Urvalet har gjorts med syfte att få fram flera olika 
perspektiv och därför har en representant på varje nivå inom SAE HKP 10B:s flygunder-
hållsstyrka valts ut för intervju. Det innebär att intervjuer har genomförts med individer 
som tjänstgjort som chef flygunderhåll, chef flygunderhållsstyrka, materieltekniker, 
kvartermästare samt logistikofficer på JSS. Det har inte tagits någon hänsyn till hur in-
formanterna har roterat ned på insatsen då det har varierat stort mellan dessa individer. 
Fokus har varit på att rikta intervjuer mot individer med hög kompetens inom sitt om-
råde och för att få så många perspektiv som möjligt har dessa intervjuer riktats mot flera 
olika befattningsnivåer inom SAE HKP10B:s flygunderhållsstyrka. Informanterna har 
inte skrivits ut med befattning och namn för att studien ska leva upp till anonymitets-
kravet. 
 
Informant 1 – SAE HKP 10B 
Informant 2 – SAE HKP 10B 
Informant 3 – SAE HKP 10B 
Informant 4 – SAE HKP 10B 
Informant 5 - JSS 
 
Fyra av fem intervjuer har genomförts över internet med hjälp av programmet Zoom 
som är framtaget för videokonferenser. En av intervjuerna är genomförd på informan-
tens arbetsplats. Intervjuerna har varit av strukturerad karaktär men frågorna har varit 
öppna och bidragit till diskussion.60  Vidare har intervjuerna liknat styrda samtal som 
präglats av flexibilitet istället för en strikt strukturerad utfrågning. Frågorna har också 
utformats i ”hur” format för att inte framstå som hotande eller ifrågasättande.61 Vid kon-
takt med informanterna har tips  mottagits om fler individer som kan bidra med inform-
ation men även olika dokument som kan bidra till studien. Denna information har varit 
viktig för att rikta intervjuerna mot rätt individer och söka information i viktiga källor. 
Intervjuguide med intervjufrågor finns att läsa i Bilaga 1. 

3.4.1 Forskningsetik samtalsintervjuer 
Vetenskapsrådet har gett ut forskningsetiska principer och fyra forskningsetiska krav 
som eftersträvats att följa i den här studien. Dessa krav är:62 
 

 Informationskravet 
 Samtyckeskravet 
 Konfidentialitetskravet 
 Nyttjandekravet 

                                                        
58 Yin, Case Study Research and Applications : Design and Methods, s. 22. 
59 Johannessen, Tufte, and Johansson, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, s. 84. 
60 Ibid., s. 97. 
61 Yin, Case Study Research and Applications : Design and Methods, s. 116-117. 
62 Vetenskapsrådet, “Forskningsetiska Principer,” 1990, 1–17, hämtdatum: 2019-08-27, 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Informationskravet innebär att deltagaren ska informeras deras uppgift i projektet vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna i den här studien har informerats an-
tingen via mail eller telefon om syftet med studien, frivilligheten och deras roll i studien. 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarens samtycke om att delta i 
undersökningen. Detta har gjorts via mail eller telefon. En femte deltagare avböjde att 
delta i studien och har därmed inte tagits med. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska ges största möjliga konfi-
dentialitet. I studien förekommer inga namnuppgifter utan endast befattning. Flera indi-
vider har innehaft dessa befattningar under insatsen med SAE HKP 10B och går heller 
inte att spåra. Ingen av deltagarna har uttryckt att de absolut vill vara anonyma. 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter om deltagarna endast får användas i forskningsän-
damål. Deltagarna informerats om hur personuppgifterna hanteras och inga personupp-
gifter sparas i min studie. 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Fyra kriterier kan användas för att bedöma vilken kvalitet en empirisk samhällsveten-
skaplig undersökning håller: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och relia-
bilitet.63 
 
Begreppsvaliditeten handlar om att utforma operationella mått för de begrepp som ska 
studeras. Detta kan vara en utmaning vid fallstudier och kritik riktas ofta mot att forska-
ren gör subjektiva bedömningar som ligger till grund för inhämtningen av data. Be-
greppsvaliditeten kan stärkas om flera källor används när det gäller data och belägg 
men även att försöka formulera en beviskedja.64 I den här studien görs det genom att 
utgå från en befintlig teori som operationaliseras samtidigt som källorna består av både 
offentliga dokument och samtalsintervjuer. 
 
Intern validitet gäller framförallt förklarande studier som söker kausala samband.65 Det 
är svårare att uppnå en hög intern validitet när det kommer till deskriptiva undersök-
ningar som jag menar att denna undersökning är. Denna undersökning söker inget kau-
salt samband utan syftar till att beskriva insatsen med SAE HKP 10B och pröva fallet mot 
teorin. Där av kommer mindre hänsyn tas till att hantera intern validitet. 
 
Extern validitet handlar om att bedöma om resultaten av undersökningen kan generali-
seras. I den här studien undersöks endast ett fall vilket kan skapa kritiska röster mot 
studiens externa validitet. Ett sätt att öka den externa validiteten är att avgränsa studien 
och vara tydlig med vad den kan generaliseras emot. Ett annat sätt att öka den externa 
validiteten är att använda en teori vid enfallsstudier.66 Denna studie är tydligt avgränsad 
till Kress logistikteori och fallet med SAE HKP10B vilket visar på hur resultatet kan ge-
neraliseras. 
 

                                                        
63 Yin, Case Study Research and Applications : Design and Methods, s. 54. 
64 Ibid., s. 55-56. 
65 Ibid., s. 56-57. 
66 Ibid., s. 57-58. 
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Reliabilitet handlar om att studien ska kunna replikeras med samma resultat, för att 
uppnå kravet på reliabilitet måste antalet fel och skevheter minimeras.67 För att uppnå 
hög reliabilitet i den här studien har ett analysverktyg tagits fram och nyttjas i den empi-
riska analysen. 

3.5 Källkritik 
Esaiasson m.fl. menar att det finns fyra källkritiska regler som kan användas för att be-
döma sanningshalten i olika påståenden. De har valt att benämna dessa: äkthet, obero-
ende, samtidighet och tendens.68 För att undersökningen ska vara trovärdig behöver det 
insamlade materialet kritiskt värderas utifrån dessa kriterier.  
 
Med äkthet menas att källmaterialet är äkta, att vi kan försäkra oss om att berättelserna 
faktiskt har producerats av de personer, i det sammanhang och den tidpunkt som anges. 
Oberoende handlar om att kunna fastställa om vi kan tro på de berättelser som vi kom-
mit över? Detta kan göras utifrån tre aspekter: möjligheten att bekräfta berättelser, av-
ståndet mellan berättare och berättelse samt berättarens grad av oberoende. Möjligheten 
att bekräfta en berättelse ökar om vi kan bekräfta ett påstående med ett ytterligare på-
stående som har ett annat ursprung. Avståndet mellan berättare och berättelse ska 
också fastställas, är det en förstahandskälla eller en sekundärkälla? Det är enklare att 
lita på ett påstående från en person varit med om själva händelsen än ett påstående av 
en person som återberättar vad andra sagt. Berättarens grad av oberoende handlar om 
att fastställa i vilken grad berättaren har påverkats av någon annan person eller andra 
yttre omständigheter.69 
 
Samtidighet innebär att fastställa hur lång tid som har förflutit mellan en händelse och 
dess nedtecknande. Ju längre tid som förflutit desto större risk för att berättelsen är på-
verkad av minnesfel eller efterhandskonstruktioner. Att undersöka källans tendens inne-
bär att undersöka om källan är partisk och om den har någon vinning av att tillrät-
talägga en berättelse.70 
 
Empirin i denna undersökning utgår ifrån förstahandskällor och material som är utgivet 
av statliga myndigheter men även intervjuer av individer som tjänstgjort på plats och 
kan återberätta sina upplevelser. Det kan vid en första anblick tyckas att officiella doku-
ment utgivna av statliga myndigheter skall vara korrekta och trovärdiga men dessa 
kommer också att vägas mot de källkritiska kriterierna. Likaså finns det en risk att inter-
vjupersoner har en viss tendens och inte vill framhäva det som fungerade mindre bra un-
der insatsen. För att minska risken för tendens jämförs svaren mellan intervjuperso-
nerna och med information som finns att tillgå i fastställda offentliga dokument. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
67 Yin, Case Study Research and Applications : Design and Methods, s. 59. 
68 Esaiasson et al., Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och Marknad, s. 288. 
69 Ibid., s. 291-293. 
70 Ibid., s. 294-295. 
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3.6 Operationalisering  
Operationalisering handlar om att beskriva processen från det generella till konkreta.71 I 
följande avsnitt beskrivs den processen med en figur och en textbeskrivning av under-
sökningens forskningsdesign. 
 
Undersökningen utgår ifrån Kress logistikteori hans tio egenskaper för planering av ett 
logistiksystem på operativ nivå. Ett analysverktyg med frågeställningar har tagits fram 
som grundar sig i Kress logistikteori. Vidare grundar sig frågorna i intervjuunderlaget på 
Kress logistikteori. Underlaget från intervjuer tillsammans med information från myn-
digheter analyseras och mynnar ut i ett antal slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 Operationalisering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
71 Johannessen, Tufte, and Johansson, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, s. 44. 
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4. Empiri och Analys 
Följande avsnitt inleds med att bakgrunden till ISAF och insatsen med SAE HKP 10B be-
skrivs. Därefter beskrivs hur logistiken var uppbyggd i enlighet med Kress logistikteori 
och avslutas med en analys i enlighet med framtaget analysverktyg. 

4.1 Bakgrund - ISAF 
Sverige började bidra militärt till ISAF vid årsskiftet 2001-2002. Uppgiften var inled-
ningsvis att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul.72 Både politiker och 
Försvarsmakten trodde inledningsvis att den svenska insatsen i Afghanistan skulle bli 
begränsad, vilket inte blev fallet. Sverige har bidragit med militär materiel och personal 
till insatsen i över 12 år.73 När det första svenska truppbidraget skickades 2001-2002 
var det en förhållandevis liten insats. Svenska politiker och Försvarsmakten hade fortfa-
rande stort fokus på Balkan och Afrika men med tiden skulle den svenska insatsen ut-
vecklas till en ny svensk säkerhetspolitik men även omfatta rapporter om svåra strider 
med sårade och omkomna soldater.74 

4.2 SAE HKP 10B 
I detta stycke beskrivs bakgrunden till insatsen med HKP 10B inom ramen för ISAF. Vi-
dare beskrivs förbandets uppgifter, organisation och logistiksystem. 

4.2.1 Bakgrund SAE HKP 10B 
MEDEVAC blev en viktig funktion under Afghanistaninsatsen, särskilt då NATO ställde 
krav på snabb evakuering av skadade patienter. Utan tillgång till MEDEVAC-helikopter 
skulle dessa tidskrav vara svåra att uppnå eftersom enheter med tillgång till kvalificerad 
sjukvård ofta låg långt bort och transporterna skulle behöva genomföras med markfor-
don i besvärliga terrängförhållanden.75 
 
En attack med en IED (Improvised Explosive Device) 2009 visade på brister i MEDEVAC-
förmågan inom RC N (Regional Command North). Vid denna händelse stupade en af-
ghansk tolk och flera svenskar sårades. Av olika skäl tog det lång tid att evakuera de ska-
dade vilket gav uppmärksamhet i media. Detta drev på utvecklingen att få svenska 
MEDEVAC-helikoptrar på plats och händelsen drev även på anskaffningen av HKP 16 
som skulle ersätta HKP 10B efter avslutad insats 2013. Försvarsmakten bidrog till 
främre- och taktisk helikopterburen MEDEVAC från våren 2011 till sommaren 2014 
varav SAE HKP 10B stod för beredskapen mellan 2011-2013. HKP 10B anpassades och 
modifierades för denna uppgift och för att kunna ingå i Swedish Air Element ISAF 
MEDEVAC.76 
 
Den tvååriga insatsen avslutades operativt 2013-03-18 och den sista personalen läm-
nade insatsområdet 2013-03-26. Förbandet löste uppgiften att upprätthålla beredskap 

                                                        
72 Försvarsmakten, “Afghanistan - ISAF,” hämtdatum: 2019-08-27, 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-utomlands/avslutade-
internationella-insatser/afghanistan-isaf/. 
73 Försvarsmakten, "Sveriges Bidrag till ISAF 2002-2014 - En Insatshistorik : En Rapport Från INS ERF 
ANA (Insatsledningens Avdelning För Erfarenhetsanalys)." Stockholm: Högkvarteret, (2015), s. 4. 
74 Ibid., s. 9. 
75 Försvarsmakten, “Försvarsmedicinen i Afghanistan." Referensbeteckning: FM2015-181:16. Stockholm: 
Högkvarteret, (2016), s. 19. 
76 Ibid. 
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och genomföra taktisk MEDEVAC 24/6 inom RC N operationsområde. Vid några få till-
fällen har förbandet inte kunna upprätthålla beredskap med egna resurser vilket främst 
har berott på sjukdom i besättning eller tekniska fel på helikoptrar. Vid dessa tillfällen 
har förbandet fått stöd av den tyska flygenheten för att gemensamt lösa uppgiften åt RC 
N. Under SAE HKP 10B:s totala insatstid genomfördes 82 uppdrag där totalt 90 patienter 
transporterades från olika delar av RC N till Camp Marmal och därefter vidare till fält-
sjukhus på Marmal eller afghanskt sjukhus. 77 
 
Enligt slutrapport för FS24 (Fortsättningsstyrka 24) har: ”SAE ISAF MEDEVAC insats un-
der fjärde skedet genomförts på ett stabilt och erfaret sätt baserat på erfarenheter från 
den föregående insatstiden. SAE organisation och rutiner har kontinuerligt utvecklats i 
detaljer allt sedan insatsen inleddes 2011. Förbandets SOP har uppdaterats tio gånger. 
Organisation och rutiner har från början varit mycket väl utvecklade och har endast be-
hövts justerats i detaljer.”78 

4.2.2 Uppgifter SAE HKP 10B 
Huvuduppgifter för SAE HKP 10B var att genomföra MEDEVAC och taktisk transport. 
MEDEVAC-uppgiften innebar att transportera skadade med möjlighet till kvalificerad 
vård ombord på helikopter. Uppgiften taktisk transport innebar transport av personal 
samt mindre mängd materiel inklusive CASEVAC.79 
 
De taktiska kraven på enhetens förmågor var att: omhänderta en skadad patient vid 
ROLE 1 inom 1 timma, fortsatt primärkirurgisk vård ROLE 2 inom 2 timmar och fortsatt 
kirurgisk vård vid ROLE 3 inom 4 timmar. 80 
 
Vidare skulle MEDEVAC-förmågan inom ISAF och RC N upprätthållas 24/7. Det primära 
behovet för RC N var MEDEVAC med helikopter och transport från PRT (Provincial Re-
construction Team) ytterområde till ROLE 2.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
77 Försvarsmakten, “Slutrapport FS24.” Referensbeteckning: H/R 09 500:61747. Stockholm:  
Högkvarteret, (2013), s. 190. 
78 Ibid., s. 192. 
79 Försvarsmakten, “Målsättning För Helikopterenhet För MEDEVAC-Insats i ISAF." Referensbeteckning: 
Bilaga 1 till 01 630:64281. Stockholm: Högkvarteret, (2009), s. 3. 
80 Ibid., s. 5. 
81 Ibid., s. 5. 
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4.2.3 Organisation SAE HKP 10B 
Organisationen bestod av 28 stycken befattningar och för att lösa uppgiften under två år 
räknade man med fyra omgångar (4x28 personer). Varje individ tjänstgjorde totalt sett i 
ISAF cirka sex månader.82 
 

 
 

Fig. 2 Organisation SAE HKP 10B. 
 

4.2.4 Logistik SAE HKP 10B 
Logistiksystemet för SAE HKP 10B var ett eget framtaget koncept inom Helikopterflottil-
jen där man använde JSS (Joint Support Services) i Uppsala som stöd för transporter av 
reservdelar och utbytesenheter där JSS var en del av FMLOG (Försvarsmaktens Lo-
gistik). Beställning av reservdelar och utbytesenheter gjordes på hemmaförbandet som i 
sin tur kontaktade JSS för planering av transport. Materielen flygtransporterades sedan 
från olika flygplatser i Sverige ned till Camp Marmal och till NSE (National Support Ele-
ment) som hade till uppgift att fördela ut materielen till SAE HKP 10B.83  
 
Den tekniska tjänsten inom SAE HKP 10B skulle inneha förmåga att: ”leda och genom-
föra flygunderhållstjänst, inklusive klargöring och service, funktionsleda teknisk tjänst, 
genomföra dokumentation i tekniska stödsystem och säkerställa luftvärdighets- och 
flygsäkerhetskrav, motta stöd avseende helikopterspecifik materiel, genomföra förebyg-
gande och avhjälpande underhåll i begränsad omfattning av egna helikoptrar, sjukvårds-
materiel samt basmateriel, genomföra beställning, förvaring, uppföljning och hantering 
av förbandets materiel (materieltjänst), 

                                                        
82 Försvarsmakten, “Målsättning För Helikopterenhet För MEDEVAC-Insats i ISAF." Referensbeteckning: 
Bilaga 1 till 01 630:64281. Stockholm: Högkvarteret, (2009), s. 5. 
83 Informant 5 (intervju 2019-09-27). 
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 genomföra flygsäkerhetsmaterieltjänst, kunna avdela lätt reparationsgrupp, d v s ge-
nomföra reparationer utanför huvudbas efter särskild beredning och beslut, kunna 
motta och stödjas av servicelag.” 84 
 
Förnödenhetsförsörjningen skulle i huvudsak ske från Camp Marmal på flygplatsen i 
Mazar-e-Sharif enligt överenskomna avtal med Tyskland som var ansvarig nation på 
Camp Marmal. Specifik svensk eller förbandsknuten förnödenhet skulle försörjas genom 
NSE och luftvärdighetspåverkande materiel skulle försörjas med stöd av CTS (Centralt 
Tekniskt Stöd) genom NSE.85 
 
SAE HKP 10B skulle enligt förbandets målsättningsdokument: ”ha förmåga att beställa, 
hantera och till delar förvara; vapen och ammunition, gaser (oxygen m.fl.), flygdrivmedel 
och kemikalier. Flygdrivmedel behöver ej kunna förvaras med undantag av dränerade 
vätskor, materiel (t ex sjukvårds-, tyg-, intendentur-, förbruknings-, NBC- och fordons-
materiel), läkemedelshantering och förvaring enligt gällande svensk lagstiftning, days of 
supply, DOS för 28 stycken personer och 10 dagar samt för utökad personalstyrka vid 
rotation/avlösning. Drivmedel till fordon (ej förvaring).”86 

4.3 Kognitiva egenskaper 

4.3.1  Synkronisering 
Underhållssäkerheten och logistiken var gränssättande för SAE HKP 10B:s verksamhet 
och förbandets förmåga att upprätthålla MEDEVAC-beredskap. Förbandet hade endast 
tillgång till två helikoptrar som båda skulle hållas luftvärdiga under beredskapstiden. 
Dessa två helikoptrar flög uteslutande skarpa uppdrag och operatörerna fick anpassa sig 
efter den tillgängliga resursen. Detta innebar att det krävdes tydlighet gentemot ISAF 
vilken förmåga SAE HKP 10B hade och vilka begränsningar förbandet hade.87 
 
Tempot i logistikkedjan innebar att om en helikopter stod på marken pga. felutfall och 
reservdelar saknades så fick förbandet räkna bort en veckas flygning i roteuppträdande. 
Detta innebar att förbandet fick anpassa sin verksamhet till att försöka koordinera flyg-
verksamheten med annan nation inom ISAF. Det innebar i praktiken att flyga blandad 
rote tillsammans med en tysk eller en amerikansk helikopter. Om det inte gick att lösa 
problemet genom att flyga blandad rote så var man tvungen att gå ner i sjukvårdsbered-
skap.88 
 
Att förbandet fick gå ned i sjukvårdsberedskap eller ställa verksamhet hörde dock till 
ovanligheterna: ”Under min tid hade vi inte några längre stopp i verksamheten för att 
det saknades reservdelar. Gick en maskin sönder så fick vi laga på plats och kanske flyga 
ihop med en annan nation istället för att kunna flyga egen rote.”89 
 

                                                        
84 Försvarsmakten, “Målsättning För Helikopterenhet För MEDEVAC-Insats i ISAF." Referensbeteckning: 
Bilaga 1 till 01 630:64281. Stockholm: Högkvarteret, (2009), s. 9. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
88 Ibid. 
89 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
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”Jag minns egentligen bara en gång vi fick ställa verksamheten i en vecka ungefär för att 
vi saknade prylar. Vi kunde flyga blandrote med Tyskland eller USA, vilket man också 
övade på.”90 
 
När det saknades materiel fick förbandet till viss del söka dispens för att kunna fortsätta 
bedriva verksamhet men även försöka hitta andra lösningar. När vissa materialslag tog 
slut så gällde det oftast hela kontingenten.91 

4.3.2  Framsynthet 
Kommande behov av flygunderhåll prognosticerades på samma sätt som i Sverige. Orga-
nisationen för fortsatt luftvärdighet (CAMO V6D) beräknade hur mycket flygtid som 
skulle åtgå under hela insatsen. 92 93 Man ville undvika att flyga för mycket så att en 
större tillsyn skulle behöva genomföras i Afghanistan eftersom det var brist på reserv-
delar och utbytesenheter i hela helikoptersystemet. FMV (Försvarets Materielverk) ge-
nomförde också en större underhållsberedning på hela HKP 10-systemet för att avgöra 
om det var möjligt att genomföra insatsen rent logistiskt men även för att skapa un-
derlag till beslutsfattare eftersom helikoptrarna skulle modifieras för ett antal hundra 
miljoner kronor.94 
 
Denna underhållsberedning var omfattande och genomfördes med en simuleringsmo-
dell som benämns ASTOR (Airforce Simulation of Tactics and Operational Resources). 
ASTOR är ett simuleringssystem för flygstridskrafterna som simulerar verksamheten på 
marken avseende baser, flygplan, robotar och underhållsresurser. Användningsområden 
är just underhållsberedning men även resursfördelning, kravanalyser, offertutvärdering 
samt taktik- och organisationsstudier.95 
 
Prognosticeringen startade egentligen redan under Nordic Battlegroup (NBG) 2008 då 
man valde att överföra planeringen därifrån till planeringen för SAE HKP 10B. I det kon-
ceptet hade enheten med sig reservdelar och utrustning för att kunna genomföra flygun-
derhåll upp till 150 flygtimmar plus reservdelar för ett visst felutfall.96 
 
Under insatsen eftersträvades att ligga på framkant och prognosticera kommande behov 
av reservdelar och utbytesenheter så långt som möjligt. Det föreslogs från flygunder-
hållsstyrkan att ställa verksamheten en kortare tid för att kunna ligga på framkant med 
serviceåtgärder men detta fick man inte gehör för och flygunderhållet fick genomföras 

                                                        
90 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
91 Informant 4 (intervju 2019-09-18). 
92 EASA, “CAMO - Continuing Airworthiness Organisations,” hämtdatum: 2019-08-27, 
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aircraft-products/continuing-airworthiness-organisations. 
93 Försvarsmakten, “RML V-6,” hämtdatum: 2019-08-27, https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-
om-myndigheten/dokumentfiler/regler-for-militar-luftfart/05-rml-v/v-6a-2005-07-01.pdf, s. V-6D-1. 
94 Försvarets Materielverk, “Rapport Underhållsberedning För Flygmaterielsystem HKP 10 2010-03-01.” 
Referensbeteckning: 10FMV103-94:1. Stockholm: Försvarets Materielverk, (2010); Informant 1 (intervju 
2019-09-06). 
95 Håkan Andersson i Anna Bolin och Johan Elg, Militär Logistik : En Essäsamling Från Försvarshögskolans 
Chefsprogram Åren 2000-2004. Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, (2005), s. 
163. 
96 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/regler-for-militar-luftfart/05-rml-v/v-6a-2005-07-01.pdf
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/regler-for-militar-luftfart/05-rml-v/v-6a-2005-07-01.pdf
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utanför beredskapstid.  Varje vecka genomfördes telefonmöte med bakre stöd i Sverige 
för att påtala kommande logistikbehov i syfte att minska leveranstider.97 
Framsyntheten visade sig också i form av tydliga riktlinjer till chefen SAE HKP 10B och 
flygstyrkan. Det var noga uppstyrt hur mycket flygtid enheten fick lov att ta ut och ingen 
ville riskera att verksamheten skulle bli stående pga. en längre tillsyn på en helikopter i 
Afghanistan. Detta innebar att chefen hade strama tyglar på sig kring vilken verksamhet 
som var möjlig att genomföra.98 
 
Chefen flygunderhållspluton informerade varje vecka om hur många uppdrag som 
kunde genomföras i förhållande till flygtid i helikoptrarna. Vidare genomfördes dagliga 
samlingar där flygunderhållsstyrkan fick lyfta fram synpunkter och aktuellt läge.99 
 
När det kommer till övrig logistik utanför flygunderhåll så var kvartermästaren den per-
son som var länken mot NSE. De hade ett bra samarbete vilket medförde att förbandet 
hade bra koll på om det skulle ske större operationer på kontingenten. Samarbetet var 
det man ansåg fick ordning på den praktiska logistiken.100 

4.3.3 Improvisation 
Möjligheten att improvisera när det kommer till logistikförsörjningen var begränsad och 
genomfördes oftast på individnivå. Det kunde t.ex. innebära att enskilda individer som 
var på väg ner för tjänstgöring i Afghanistan fick ta med sig mindre reservdelar i sin res-
väska på flyget.101 Det förekom improvisationer relativt ofta men då av enskilda indivi-
der på taktisk nivå eftersom det upplevdes som att det tog för lång tid att lyfta proble-
men till högre nivå. 102  
 
Tillgången till pålitlig information rörande tillgängliga logistikresurser var minst lika bra 
som på hemmaförbandet. Logistikpersonalen använde samma datasystem som används 
på flottiljen hemma och där var det bra uppföljning på all materiel. Under insatsens in-
ledning upplevdes däremot problem med uppkoppling mot systemen men detta löstes 
efterhand.103 Likväl hade personalen noggrann uppföljning på materielen i form av in-
venteringslistor i varje materielcontainer och med hjälp av datasystemen kunde de se 
vilken materiel som fanns i Afghanistan men även vilken materiel som fanns i Sverige.104 
En annan faktor som lyfts fram är att logistikenheten i SAE HKP 10B var relativt liten 
personalmässigt vilket medförde att personalen hade bra koll på tillgängliga logistikre-
surser.105 
 
 
 

                                                        
97 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
98 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
99 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
100 Informant 4 (intervju 2019-09-18). 
101 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
102 Informant 4 (intervju 2019-09-18). 
103 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
104 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
105 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
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4.4 Analys Kognitiva egenskaper 
Nedan följer en analys av hur SAE HKP 10B svarade mot de kognitiva egenskaperna syn-
kronisering, framsynthet och improvisation. 

4.4.1  Synkronisering 
Kress menar att den operativa planen måste vara synkroniserad med logistikflödet.106 I 
fallet med SAE HKP 10B var operationerna synkroniserade med logistiken. Flygstyrkan 
fick anpassa sina operationer efter rådande logistikläge och personalen på logistiksidan 
var även tydliga i sin kommunikation mot flygstyrkan kring vad som var möjligt att ge-
nomföra på kort och lång sikt. Om en helikopter stod på marken pga. att det saknades 
reservdelar så fick man söka andra lösningar tillsammans med andra nationer alterna-
tivt gå ner i sjukvårdsberedskap (vilket var sällsynt). 

4.4.2  Framsynthet 
Kress beskriver att framsynthet ska baseras på bra kommunikation mellan befälhavaren 
och logistikern och ska framförallt baseras på tre ingångsvärden: underrättelseinhämt-
ning, inhämtning av information kring kommande operationer samt utvärdering av egen 
logistikkapacitet.107 Det bygger på ett pro-aktivt agerande i syfte att förutse befälhava-
rens kommande logistikbehov. SAE HKP 10B har lagt stort fokus på framsynthet fram-
förallt före insatsen. En omfattande underhållsberedning genomfördes före insatsen 
som syftade till att rätt mängd materiel skulle finnas på plats i Afghanistan och på rätt 
platser i Sverige. Vidare fanns ett redan påbörjat arbete med att planera logistiken inför 
en insats med NBG 2008 vilket underlättade planeringen inför insats med SAE HKP 10B. 
Detta visar på ett fokus att utvärdera egen logistikkapacitet. 
 
Under insatsen pågick ett kontinuerligt arbete med att ta reda på vad som skulle göras i 
kommande operationer och från flygunderhållsstyrkan fördes en kontinuerlig dialog 
med flygstyrkan kring vad som var möjligt att genomföra och i vilken omfattning. Vidare 
förde kvartermästaren en kontinuerlig dialog med NSE och övriga förband på Camp 
Marmal kring logistikresurser i syfte att inhämta information och det uttrycks också att 
man hade bra koll på logistiken för hela kontingenten. Detta visar på en vilja och driv-
kraft att kontinuerligt inhämta underrättelser och information som rör logistiken. 

4.4.3  Improvisation 
Kress menar att det är viktigt att logistikern har möjlighet att improvisera när olika ty-
per av friktioner uppstår på slagfältet, vilket han menar är till störst nytta på den tak-
tiska nivån. Möjligheten att improvisera påverkas i hög grad av hur flexibelt logistiksy-
stemet är. Även om improvisation är till störst nytta på den taktiska nivån så ska man ha 
i åtanke att en improvisation på taktisk nivå kan ge effekter på operativ nivå. Vidare me-
nar Kress att tillgången på pålitlig information samt kreativiteten hos befälhavare och 
logistiker påverkar möjligheten att improvisera. Improvisation ersätter inte framsynthet 
men kan fungera som ett komplement när oväntade situationer uppstår.108 
  
I fallet med SAE HKP 10B var möjligheten att improvisera begränsad då förbandet var 
låst till ett statiskt tempo i logistikflödet, dock genomfördes flera improvisationer på 
lägsta taktiska nivå. Detta innebar oftast att personal medtog viss materiel på flyget när 

                                                        
106 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 51-52. 
107 Ibid., s. 52. 
108 Ibid., s. 53. 
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de skulle åka ned för att tjänstgöra på enheten. Detta medförde positiva effekter på ope-
rativ nivå i form av att helikoptrarna inte blev stående på marken. Det framkommer 
också under intervjuerna att man bedömde att det skulle ta för lång tid att lyfta proble-
met till högre nivå så man valde att lösa friktionerna på lägsta taktiska nivå. 
 
Tillgången till pålitlig information ansågs vara god och man hade även noggrann uppfölj-
ning på materielen som fanns i förråd inom SAE HKP 10B, men också på hemmabas tack 
vare tillgången till de datasystem som även används i Sverige. Det framkommer också i 
intervjuerna att möjligheten att ha kontroll på materielen ökade eftersom personalvoly-
men var liten. 

4.5 Strukturella- och operationella egenskaper 

4.5.1  Flexibilitet 
SAE HKP 10B var statiskt på platsen eftersom förbandet hade med sig den materiel som 
behövdes. Om man inte hade med sig väsentlig materiel som skulle visa sig behövas så 
stannade verksamheten fram tills nästa flygtransport anlände.109 Däremot hade man 
viss flexibilitet i fordonsparken. Förbandet hade med sig bogsertruck, teleskoplastare 
och mindre terrängfordon. Teleskoplastaren visade sig vara lämplig både för bogsering 
av helikoptrar och för att lyfta exempelvis rotorblad, motorer och liknande vid större ar-
beten på helikoptrarna.110 Vidare beskrivs att flexibiliteten inom förbandet berodde till 
stor del på individen: ”Flexibiliteten handlade om hur människor är och hur benägna de 
var att tänja på gränser. Det är gränser vi pratar om, vågar man låna en lastbil av en an-
nan nation eller låna mat osv. Vi lånade allt ifrån gaffeltruckar till kalmartruckar mm.”111 
 
När det kommer till flexibilitet i försörjningskedjan var flexibiliteten begränsad och 
verksamheten fick reduceras tills logistikkedjan hade löst problemet.112 Vidare hade för-
bandet endast tillgång till två helikoptrar vilket också minskade möjligheten till flexibili-
tet.113 En annan faktor som påverkade flexibiliteten var att personalramen var förhållan-
devis liten jämfört med andra nationers förband på plats. Detta medförde att personalen 
fick arbeta hårt under perioder då det saknades personal pga. sjukdomsfall och lik-
nande. Det var dock överkomligt under kortare perioder då enheten inte hade några ex-
trema flygtidsuttag under insatsen. Andra nationer på plats blev t.o.m. imponerade av 
att förbandet klarade av att genomföra verksamheten med så små personalramar.114 

4.5.2  Tillgänglighet 
Det förekom en del diskussioner om att eventuellt transportera ner den tredje HKP 10B 
som fanns kvar i Sverige, detta i syfte att öka tillgängligheten på helikoptrar vid eventu-
ella felutfall. Detta ställdes mot att den tredje helikoptern behövdes i Sverige för att flyg-
träna besättningar som skulle ner på insats i Afghanistan.115 Den tredje HKP 10B togs se-

                                                        
109 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
110 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
111 Informant 4 (intervju 2019-09-18). 
112 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
113 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
114 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
115 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
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dermera ned under FS 22 (Fortsättningsstyrka 22) men då för att genomföra en modifie-
ring av satellitradion men även för att byta ut en av helikoptrarna som närmade sig 
tyngre flygunderhållsåtgärder.116 
 
Förbandet eftersträvade att ta med sig minsta möjliga mängd materiel ned till Afghanis-
tan men ändå tillräcklig mängd för att kunna uppnå tillräckligt hög tillgänglighet för att 
lösa uppgiften. Informant 1 beskriver det som: ”Jag upplever att vi försökte resa lätt och 
inte ha med oss för mycket materiel. Vi skickade även hem en container med materiel 
som vi inte behövde men mängden materiel var väl balanserad.”117 Eller som informant 
3 beskriver: ”Man använde uttrycket minimalistiskt under planeringen av logistiken. Vi 
skulle leverera max åtta till tio flygtimmar i veckan och hantera MEDEVAC-uppgiften. Då 
räknade man ut hur mycket materiel man skulle ha där nere kontra på hemmaförban-
det.”118 
 
Mängden materiel på taktisk nivå bedömdes även av informant 2 som väl balanserad 
förutom viss materiel som exempelvis vinschar och vinschutrustning som var överflödig 
eftersom förbandet inte skulle lösa den typen av uppgifter.119 
 
Om förbandet saknade viss materiel så var tiden från beställning till leverans cirka en 
vecka eftersom flygtransporten gick en gång i veckan. För att undvika att förbandet 
skulle bli ståendes utan rätt materiel i en vecka fick flygunderhållsstyrkan arbeta hårt 
med att ligga på framkant. I värsta fall gick det att låna materiel (ej luftvärdighetspåver-
kande materiel) från andra nationer på plats, som exempelvis USA.120 Informant 3 be-
skriver: ”Tidsfaktorn var jätteavgörande. Vi tittade mycket framåt och serviceansvarig 
med lång erfarenhet kunde vara framsynt och bedöma vilka fel som brukar komma”.121 

4.5.3  Kontinuitet 
Logistikkedjan uppfattades som stabil under insatsen förutom vid transporter av farligt 
gods. Transporterna av farligt gods gick med längre mellanrum och flödet var ojämnt.122 
Transporter en gång i veckan med Hercules (militärt transportflygplan) medförde en 
bra stabilitet i logistikkedjan och transporter med farligt gods genomfördes normalt sett 
en gång per månad, vilket krävde långsiktig planering.123 Friktioner uppstod oftast när 
det fanns behov av att transportera farligt gods. Det kunde exempelvis vara litiumbatte-
rier, oljor och farliga kemikalier. Informant 4 beskriver det som: ”När det gällde vissa 
farliga kemikalier så var vi inte rustade för att hantera det. När vissa batterier skulle by-
tas på helikoptrar så fick vi jobba väldigt hårt för att lösa ut leveranserna.”124 
 
Försörjningslinjen vad gäller flygmateriel bestod i huvudsak av flygtransport från Sve-
rige till Afghanistan. Beställning gjordes till materielkompaniet på hemmaförbandet. De 
packade materielen och skickade med hjälp av JSS materielen med flygtransport till NSE 

                                                        
116 Försvarsmakten, “Slutrapport FS22”. Referensbeteckning: H/R 09 500:6207. Stockholm: Högkvarteret, 
(2012), s. 245. 
117 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
118 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
119 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
120 Ibid. 
121 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
122 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
123 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
124 Informant 4 (intervju 2019-09-18). 
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på Camp Marmal. NSE levererade sedan ut materielen till SAE HKP 10B och till flygun-
derhållsstyrkan.125 

4.5.4  Tempo 
Tempot under insatsen var statiskt och SAE HKP 10B hade små möjligheter att påverka 
tempot i logistikkedjan eftersom förbandet var en liten kund i sammanhanget. Detta in-
nebar att förbandet fick anpassa sitt operationella tempo mot tillgängliga resurser. In-
formant 1 beskriver: ”Det var dock inte så ofta vi blev stående. Vi klarade oss ganska bra 
på det vi hade med oss.”126 
 
SAE HKP 10B hade lagt en stående beställning över tiden på förbrukningsvaror som 
medförde stadig veckovis försörjning. Den stående beställningen byggde på en uppskatt-
ning av förbandets förbrukning. Vid enstaka tillfällen kunde problem uppstå då persona-
len hemma inte jobbade på samma tider som personalen i Afghanistan. Informant 4 be-
skriver: ”Om vi la en beställning på fredag så kunde beställningen effektueras på tisda-
gen veckan därpå. Detta var små saker för personalen hemma men stora saker för oss i 
Afghanistan.”127 

4.5.5  Enkelhet 
Storleken på SAE HKP 10B:s logistikenhet var relativt liten och logistiken i övrigt var 
centraliserad med hjälp av JSS och NSE. Den reservdelsmateriel som bedömdes gå åt för 
driften av helikoptrarna hade förbandet med sig i eget förråd och man hade egen perso-
nal för att hantera denna. Däremot hade SAE HKP 10B med sig viss materiel som även 
fanns att tillgå hos andra svenska förband. Detta medförde att det blev många dubblet-
ter av materiel pga. dålig samverkan med övriga svenska förband och NSE på Camp Mar-
mal. Informant 5 beskriver: ”Jag uppfattar att de inte villa stycka upp sitt egna lager. Tro-
ligtvis pga. enkelhet, men möjligheten hade funnits.”128 
 
Vad gäller storleken på SAE HKP 10B:s logistikenhet så eftersträvade man att ha så liten 
enhet som möjligt på taktisk nivå. Helikopterflottiljen bedömdes inte ha möjlighet att 
kunna öka volymen heller pga. brist på både personal och materiel. Det fungerade trots 
allt väldigt bra men innebar att flygunderhållsstyrkan fick jobba hårt under hela insat-
sen. Tillgängligheten på materiel var dock hög och bristen på materiel visade sig fram-
förallt på hemmaförbandet. 129 
 
Helikopterflottiljens organisation var under den här tidsperioden uppbyggd kring ett 
modulärt koncept. Det innebar att det var lite logistik kopplat till enheterna och man var 
samtidigt beroende av att bli försörjd av någon annan. I fallet med SAE HKP 10B var en-
heten helt beroende av stödet från Tyskland på Camp Marmal men även från den 
svenska FS-styrkan och NSE. Personalen på SAE HKP 10B hade egentligen bara helikopt-
rar med tillhörande reservdelsmateriel, uniformer, utrustning, vapen och resterande 
materiel krävde extern försörjning.130 

                                                        
125 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
126 Ibid. 
127 Informant 4 (intervju 2019-09-18). 
128 Informant 5 (intervju 2019-09-27). 
129 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
130 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 



Namn: Markus Åhlund datum: 2019-11-04  
Kurs: 2HO015 

Sida 33 av 42 
 

4.5.6 Överlevnadsförmåga 
Säkerheten för logistiken i en fientlig miljö säkerställdes genom att SAE HKP 10B var 
grupperade på en större redan skyddad bas i form av Camp Marmal. Det fanns uppskatt-
ningsvis cirka 800 soldater på Camp Marmal och säkerheten sköttes i praktiken av Kroa-
tien, men Tyskland hade ansvaret.131 132 
 
Vid ett tillfälle blev en HKP 10B kvar på en framskjuten bas (FOB, Forward Operating 
Base). Helikoptern kunde inte återvända till Camp Marmal pga. motorproblem och flyg-
underhållsstyrkan fick börja planera för att lösa problemet. Det hela resulterade i att 
motorn var tvungen att bytas och man tvingades att fick flyga ut personal och materiel 
med det tyska helikopterförbandet som tillika skyddade personal och materiel. Väl på 
plats sköttes säkerheten av förbandet som var grupperade på den framskjutna basen.133 
I målsättningarna för SAE HKP 10B ingick att kunna genomföra temporär verksamhet på 
annan plats men det identifierades ändå ett fortsatt behov av att utveckla metoder för 
denna verksamhet, främst med stöd av övningar och applex.134 

4.5.7 Effektivitet 
Resursfördelningen ned till SAE HKP 10B har upplevts som väl avvägd med hänsyn till 
förbandets uppgifter. Det var sällan problem att få tag på viktig materiel och det upplev-
des som att SAE HKP 10B var ett högt prioriterat förband eftersom det var en viktig 
MEDEVAC-resurs inom RC N. Materielen kom snabbt på plats och personalen arbetade 
mot samma mål. Bränsletilldelningen på Camp Marmal var också ett område som funge-
rade bra och SAE HKP 10B tilldelades också egna fasta platser för helikoptrarna ute på 
uppställningsytan där flygmaskiner parkerades.135 
 
SAE HKP 10B blev underställda RC N som en operativ resurs. Förbandet kom framförallt 
att nyttjas till taktisk MEDEVAC pga. av att HKP 10B hade längre räckvidd och högre me-
dicinsk kapacitet än de amerikanska helikoptrarna.136 När det gällde fordonsreparat-
ioner och service på fordon var inte SAE HKP 10B högsta prioritet på Camp Marmal. Här 
prioriterades istället andra förband, dock kunde SAE HKP 10B ändå hantera situat-
ionen.137 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
131 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
132 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
133 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
134 Försvarsmakten. ”Slutrapport FS24." Referensbeteckning: H/R 09 500:61747. Stockholm: Högkvarte-
ret, (2013), s. 193. 
135 Informant 2 (intervju 2019-09-12). 
136 Informant 1 (intervju 2019-09-06). 
137 Informant 3 (intervju 2019-09-18). 
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4.6 Analys strukturella- och operationella egenskaper 
Nedan följer en analys av SAE HKP 10B:s logistiksystem kopplat mot de strukturella- 
och operationella egenskaperna som Kress beskriver. 

4.6.1  Flexibilitet 
Kress menar att flexibilitet är i hög grad kopplat till logistiksystemet. Han menar att det 
finns två olika typer av flexibilitet: inneboende och strukturell.138 SAE HKP 10B var sta-
tiskt på platsen och i hög grad beroende av andra enheter som JSS, NSE, FS och övriga 
förband på Camp Marmal. Detta innebär att jag bedömer att SAE HKP 10B hade en låg 
grad av strukturell flexibilitet. Däremot hade man viss flexibilitet inom förbandet både 
vad gäller fordonsparken men även möjligheten att nyttja pågående personal för mindre 
leveranser av materiel. Vidare var man begränsad till två helikoptrar men hade viss flex-
ibilitet genom att lösa uppdragen tillsammans med det tyska förbandet. Flexibiliteten 
påverkades också av individer och hur benägna de var att samarbeta och tänja på grän-
ser för att lösa uppgiften. På så vis kan det ses som att förbandet hade högre inneboende 
flexibilitet än strukturell flexibilitet. 

4.6.2  Tillgänglighet 
Kress beskriver att tillgänglighet är framförallt kopplat till logistik på taktisk nivå. Hög 
tillgänglighet uppnås genom att fördela ut tillräcklig materiel på enheten innan operat-
ionens början.139 Före insatsen med SAE HKP 10B genomfördes en omfattande under-
hållsberedning för att bedöma hur mycket materiel som skulle tas med på insatsen. Det 
framkommer också att personalen uppfattar att det var hög tillgänglighet på materiel 
trots att förbandet eftersträvade minimalistisk logistik. Detta stämmer också väl överens 
med Kress resonemang om att sjukvårdsförband bör ha högre krav på logistisk tillgäng-
lighet på taktisk nivå.140 

4.6.3  Kontinuitet 
Kontinuiteten visar på stabiliteten i det logistiska flödet. Hur påverkad är försörjnings-
linjen av friktioner? Kress menar att det föreligger hög risk för störningar när försörj-
ningslinjen är lång och utsatt för fientlig aktivitet.141 Försörjningslinjen har i fallet med 
SAE HKP 10B uppfattats som stabil. Den har varit lång men skett med flygtransport över 
områden som inte har påverkats av fientlig aktivitet. Kontinuiteten har framförallt på-
verkats negativt när det handlat om transporter av farligt gods som genomfördes med 
längre tidsintervall och i ett ojämnt flöde. 

4.6.4  Tempo 
Kress beskriver att tempot i logistikkedjan påverkas i huvudsak av kontinuiteten och 
flexibiliteten i nätverket. Kontinuiteten är nödvändig för ett stabilt flöde och flexibilite-
ten bestämmer till stor del systemets takt. Likaså är det viktigt att det logistiska momen-
tumet överensstämmer med enhetens förbrukning av materiel.142 Jag uppfattar att SAE 
HKP 10B hade genomfört en bra planering för att hantera tempot i logistikkedjan. För-
bandet hade tagit fram en stående beställning för förbrukningsvaror och man hade med 
sig flygreservmateriel för att driva helikoptrarna för hela perioden. När det saknades 

                                                        
138 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 54. 
139 Ibid., s. 56. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 Ibid., s. 56-57. 
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materiel vid exempelvis oväntade felutfall fick man anpassa operationsplanen efter tem-
pot i logistikkedjan alternativt improvisera och hitta andra lösningar. Kontinuiteten var i 
logistikkedjan var överlag god men den strukturella flexibiliteten var lägre. Detta kom-
penserades av god framsynthet och bra planering. 

4.6.5  Enkelhet 
Kress menar att fokus ska ligga på att skapa enkla logistikplaner som är logistiskt och 
operationellt möjliga. Han beskriver vidare förhållandet mellan den logistiska storleken 
på den taktiska enheten kontra dess logistikenhet. Om förhållandet är stort innebär det 
att logistikenheten är liten i förhållande till den taktiska enheten, vilket medför att lo-
gistiken blir enklare att hantera på taktisk nivå.143 
 
När logistiksystemet för SAE HKP 10B togs fram eftersträvades minimalism, både perso-
nellt och materiellt. Det framkommer att detta troligtvis berodde på att det var brist på 
både personal och materiel i hela helikoptersystemet. Oavsett så har det uppfattats som 
positivt eftersom flygunderhållsstyrkan har haft god kontroll på materielen trots att de 
fått jobba hårt under perioden.  

4.6.6 Överlevnadsförmåga 
Överlevnadsförmåga är det som skiljer det militära logistiksystemet från det civila syste-
met enligt Kress. De militära logistiksystemen måste fungera även under hot från fient-
liga aktörer. Det ställs därför högre krav på säkra försörjningslinjer, terrängen i operat-
ionsområdet och andra viktiga tillgångar.144 Logistiksystemet som SAE HKP 10B var en 
del av uppfyllde denna egenskap i hög grad. Försörjningslinjerna bestod i huvudsak av 
flygtransport över säkra områden och hela förbandet skyddades också på Camp Marmal 
av andra nationer. Vid temporär verksamhet utanför basen skyddades personal och ma-
teriel av annat förband. Likväl har man identifierat att metoder för temporär logistik-
verksamhet utanför ordinariebas måste utvecklas genom applex och övningar. 

4.6.7  Effektivitet 
Kress menar att på operativ nivå är det viktigt att uppnå effektivitet i resursfördelningen 
samtidigt som han menar att på taktisk nivå ligger fokus på ”här och nu” för att nå fram-
gång på stridsfältet.145 Det har framkommit i undersökningen att resursfördelningen 
från operativ nivå har fungerat väl eftersom man har uppfattat att SAE HKP 10B i rollen 
som MEDEVAC-förband har varit högt prioriterat. Man kom också att nyttja SAE HKP 
10B på ett mer effektivt sätt genom att låta förbandet fokusera på taktisk MEDEVAC pga. 
att förbandets helikoptrar var bättre lämpade för den typen av uppgifter. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
143 Kress, Operational Logistics : The Art and Science of Sustaining Military Operations, s. 57-58. 
144 Ibid., 58. 
145 Ibid., s. 58-59. 
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5. Resultat och diskussion 
I följande avsnitt presenteras svar på forskningsfrågorna. Vidare diskuteras resultatet 
och knyts slutligen ihop med en reflektion och förslag på fortsatt forskning. 

5.1  Svar på forskningsfrågorna 
SAE HKP 10B:s logistiksystem var ett eget framtaget system som också nyttjade det be-
fintliga logistiksystemet för den svenska ISAF-styrkan. Med hjälp av FMV och en omfat-
tande underhållsberedning av hela HKP 10 systemet kunde man prognosticera hur stor 
mängd materiel som förbandet behövde ha med sig på plats i Afghanistan. All övrig ma-
teriel transporterades med hjälp av JSS i Uppsala och portionerades ut till SAE HKP 10B 
med hjälp av svenskt NSE i Afghanistan. Förbandet förnödenhetsförsörjdes i huvudsak 
på Camp Marmal enligt överenskomna avtal med Tyskland. Specifik svensk eller för-
bandsknuten materiel försörjdes genom svenskt NSE och luftvärdighetspåverkande ma-
teriel beställdes från helikopterflottiljen som i sin tur tog stöd av JSS för planering av 
transport. 
 
Logistiksystemet som nyttjades var en möjliggörare för SAE HKP 10B:s operationer och 
verksamhet men också för hela RC N eftersom man var i behov av snabb sjukvårdseva-
kuering pga. långa avstånd och svåra terrängförhållanden. SAE HKP 10B var dock bero-
ende av att förnödenhetsförsörjas från andra enheter och därför var baseringen på 
Camp Marmal en förutsättning för att nå framgång. Möjligheten att upprätthålla bered-
skap var god tack vare en noggrann planering före insatsen men även pga. en viss inne-
boende flexibilitet i logistiksystemet. Att endast ha tillgång till två helikoptrar visar på 
en något lägre tillgänglighet men kunde istället lösas genom att flyga uppdrag tillsam-
mans med annan nation. Tempot i logistikkedjan var statiskt och gick inte att påverka i 
någon större grad vilket medförde att förbandet kontinuerligt fick anpassa sin operat-
ionsplan efter rådande logistikläge. 
 
Kress teoribildning och hans tio egenskaper för att planera logistik kan till stora delar 
förklara HKP 10B:s logistiksystem även om jag bedömer att förbandets planering av lo-
gistik inte medvetet följt Kress teoribildning. I fallet med SAE HKP 10B stärks Kress syn 
på framsynthet extra mycket. Jag menar att förbandets förmåga att prognosticera lo-
gistikbehov var absolut avgörande för att systemet skulle fungera. Det fanns begräns-
ningar vad gäller personal och materiel inom hela HKP 10 systemet och det var av yt-
tersta vikt att man hade med sig rätt materiel i rätt mängd. Tempot i logistikkedjan med-
förde normalt sett leveranstider på en vecka vilket kunde orsaka stora konsekvenser när 
förbandet var på beredskap. Även tillgängligheten på materiel är en utmärkande egen-
skap i fallet med SAE HKP 10B. Förbandet hade en liten logistikenhet med lite materiel 
men samtidigt rätt materiel tack vare en god planering och en hög grad av framsynthet. 
Anledningen till att logistikenheten var förhållandevis liten berodde till stor del på per-
sonal- och materielbrist men skapade å andra sidan enkelhet. Vidare opererade förban-
det i en fientlig miljö och en förutsättning för att logistiksystemet skulle överleva var att 
gruppera på en plats med andra förband som kunde ge stöd med säkerhet. I fallet med 
SAE HKP 10B stärks framförallt Kress teori om framsynthet, enkelhet, tillgänglighet och 
överlevnadsförmåga. Övriga egenskaper som synkronisering, improvisation, flexibilitet, 
kontinuitet, tempo och effektivitet stärks också i viss mån men inte lika starkt som fram-
synthet, enkelhet, tillgänglighet och överlevnadsförmåga kopplat mot SAE HKP 10B. 
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5.2  Diskussion  
Undersökningens problemformulering syftade till att söka svar på hur SAE HKP 10B:s 
logistiksystem såg ut under insatsen i Afghanistan, hur det valda logistiksystemet påver-
kade förbandets operationer och i vilken utsträckning Kress teoribildning om logistik 
kan förklara det valda logistiksystemet. Slutsatserna visar på att SAE HKP 10B:s logistik-
system var i hög grad beroende av den svenska kontingentens logistiksystem men även 
möjligheten att förnödenhetsförsörjas på basen från annan nation. Systemet i sig är 
känsligt och kräver en väl fungerande resursfördelning från operativ nivå.  
 
Vad gäller flygreservmateriel var förbandet förhållandevis självförsörjande tack vare 
noggrann planering av insatsen. Operationerna påverkades mestadels positivt av det 
valda logistiksystemet men vid friktioner och störningar fanns möjligheten att lösa upp-
giften tillsammans med annan nation alternativt tvingas gå ner i beredskap. I princip 
samtliga av Kress egenskaper för det operativa logistiksystemet kan anses vara viktiga 
efter den här undersökningen. I fallet med SAE HKP 10B var framförallt egenskaperna 
framsynthet, enkelhet, tillgänglighet och överlevnadsförmåga starkt bidragande till en 
framgångsrik insats. 

5.3 Reflektion 
Slutsatserna som dragits av den här undersökningen bygger på information som fram-
kommit efter att frågorna i mitt analysverktyg ställt mot befintlig litteratur och framför-
allt mina intervjuer. Det finns inte några större mängder skriftligt material att tillgå som 
berör just logistiken kopplat till SAE HKP 10B och därför har mitt strategiska urval av 
intervjupersoner varit av stor vikt. Intervjuerna har därför riktats mot individer med 
lång erfarenhet och som har haft viktiga positioner inom- och utom förbandet. Slutsat-
serna som dras av den här studien kan vara svåra att generalisera på andra fall men 
stärker ändå Kress teori och framförallt fyra av hans egenskaper för det operativa logis-
tiksystemet. Antalet intervjuer kan också ses som aningen få men under resans gång har 
flera av informanterna bekräftat varandra men även bekräftat information som finns att 
tillgå i slutrapporter och liknande. Jag bedömer inte att jag hade kunnat få ut mer in-
formation genom att intervjua fler individer som tjänstgjort inom SAE HKP 10B, däre-
mot hade det varit intressant att rikta studien i ett större perspektiv och undersöka lo-
gistiken inom FMLOG, JSS och NSE i det här fallet. 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ett intressant område att forska vidare på skulle kunna vara att undersöka logistiken 
inom ramen för ISAF utifrån ett strategiskt perspektiv. Det skulle också vara intressant 
att genomföra en liknande undersökning med en kvantitativ metod i form av exempelvis 
frågeformulär för att få mer precision i slutsatserna. Under perioden för insats med SAE 
HKP 10B var helikopterflottiljens organisation uppbyggd kring ett modulärt koncept 
med små logistikenheter vilket var utformat för ett internationellt koncept. En annan in-
tressant fråga är då: hur står sig den typen av organisationskoncept när Försvarsmakten 
har återgått till att fokusera på nationellt försvar? 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Denna intervju syftar till att samla empiri för min uppsats som syftar till att 
pröva Moshe Kress teoribildning kring planering av logistik på operativ- 
och taktisk nivå. Uppsatsen genomförs i Försvarshögskolans regi och är en 
avslutning på högre officersprogram 1. Handledare under kursen är biträ-
dande lektor Ilmari Käihkö. 
 
Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas informationen 
till text. Ingen ljudinspelning kommer att sparas och jag sparar heller inte 
några personuppgifter. Informanterna förblir anonyma i uppsatsen och be-
nämns ”Informant 1, 2, 3…” osv. Huvudregeln är att inget som informanten 
framför under intervjun får påverka respondenten negativt i karriären, pri-
vatlivet etc. 
 
Jag har förståelse för om informanten inte kan svara på samtliga frågor 
men då går vi vidare och fokuserar på de områden som informanten kan bi-
dra med information. 
 

Allmänna frågor 
 

1. Berätta lite om dig själv. Erfarenhet i Försvarsmakten, befattning och vilket 

ansvar du hade under planeringen av logistiken för SAE HKP 10B. 
 

2. Hur skulle du beskriva logistiksystemet för SAE HKP 10B? 
 

3. Hur uppfattar du att logistikförsörjningen fungerade före- under och efter 

insatsen? 

 

Kognitiva egenskaper 
 

4. (Synkronisering) Hur uppfattar du att logistikplaneringen och genomföran-

det av logistiken var synkroniserad i tid med SAE:s och ISAF:s operationer? 

 
5. (Synkronisering) Hur hanterades tempot i logistikkedjan kopplat mot SAE:s 

operationer och verksamhet? 
 

6. (Framsynthet) Hur prognosticerades kommande behov av logistik för SAE? 

 
7. (Framsynthet) Hur såg samarbetet ut mellan chefen för SAE och logistikor-

ganisationen vid planeringen av insatsen men även under genomförandet?  
 

8. (Improvisation) Hur såg möjligheten att använda alternativa logistiklös-

ningar ut? (Vid exempelvis störningar och friktioner i logistikplanen.) 

 
9. (Improvisation) Hur uppfattar du tillgången till pålitlig information avse-

ende tillgången på logistikresurser för förbandet? 
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Strukturella- och operationella egenskaper 
 

10. (Flexibilitet) Hur uppfattar du att logistikkonceptet fungerade vid stör-

ningar, friktioner och förändrade förutsättningar? Hade man tagit höjd för 

det när man planerade vilken materiel, fordon mm. man skulle använda? 

 
11. (Flexibilitet) Hur anpassades operationsdesignen (SAE:s verksamhet) för 

att hantera olika typer av störningar och friktioner under insatsen? (alter-

nativa försörjningsvägar etc.) 

 
12. (Tillgänglighet) Hur gick resonemanget kring hur stora mängder materiel 

som skulle finnas längst ut på taktisk nivå (logistik inom SAE)? 

 
13. (Tillgänglighet) Hur hanterades tidsfaktorn kopplat mot beställning-leve-

rans av ny materiel inom förbandet? 
 

14. (Kontinuitet) Hur uppfattar du stabiliteten i logistikkedjan under insatsen? 

 
15. (Kontinuitet) Hur såg försörjningslinjerna ut under insatsen? 

 
16. (Tempo) Hur uppfattar du tempot i logistikkedjan under insatsen? 

 
17. (Tempo) Hur uppfattar du balansen mellan tempot i logistikkedjan och för-

bandets förbrukning av materiel?  

 
18. (Enkelhet) Hur skulle du beskriva storleken på logistikenheten som var 

kopplad till SAE? 

 
19. (Enkelhet) Hur är din uppfattning om mängden materiel längst ut på en-

heten? Var tillgängligheten på materiel hög på enheten? 

 
20. (Överlevnadsförmåga) Hur uppfattar du att man säkerställde säkerheten 

för logistiksystemet i området?  
 

21. (Effektivitet) Hur uppfattar du att resursfördelningen på operativ nivå fun-

gerade kopplat mot SAE?  

 

Övrigt 
 

22. Finns det något övrigt du vill tillägga som jag borde frågat om? 

 


