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 Beteckning  
   

Logistiska flaskhalsar vid en expeditionär operation 

Försvarsmaktens förändring genom reformarbetet mot ett insatt insatsförsvar, har lett till ett 
fokus mot delvis nya uppgifter. Expeditionära operationer är en sådan uppgift, som innebär 
förändrade krav och förmågor på materiel och personal. Problemet, som uppsatsen vill belysa, är 
att vid planering och genomförande är taktiska uppgifter i operationsområdet dimensionerande i 
för hög grad. På det viset läggs inte tillräcklig kraft på hur förbandet ska komma på plats och hur 
bäst förutsättningar för uthållighet ska säkerställas över tiden. Det är därför angeläget att en 
noggrann analys genomförs i planläggningsskedet, så att egna kritiska sårbarheter kan 
identifieras. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kritiska sårbarheter som är tydligast ur ett logistiskt 
perspektiv, vid en vald expeditionär operation. Innebörden är att identifiera de kritiska 
sårbarheterna som uppstod och de som skulle ha kunnat påverka den expeditionära operationens 
målsättning. 
 
Den expeditionära operationen som behandlas är den svenska insatsen i Tchad 2008. 
Analysverktyget som används för att genomlysa den är en operationalisering av Milan Vegos 
operationella faktorer tid, rum och styrka. 
 
Resultatet pekar på tre områden som kritiska sårbarheter. De identifierades vid deployering och 
redeployering, inom hälso- och sjukvården samt av att förbandet inte klarade att hantera den 
omfattande mängden materiel och förnödenheter. 

Nyckelord: kritiska sårbarheter, logistik, expeditionära operationer, operationella faktorer 
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Logistic bottlenecks during an expeditionary operation 

The Swedish Armed Forces have, as a consequence of the transformation, focused on partly new 
tasks. Expeditionary operations are one of these tasks, which denote changed demands on 
equipment and necessary competence of the personnel. The problem this study will try to clarify 
is the risk within focus too much on the tactical task in the area of operations. In that way the 
planning doesn't evaluate the needs in its entirety. To overlook details in the deployment and the 
endurance in the area could create critical vulnerabilities already in the planning of the operation.  

The purpose of this study is to investigate the most obvious critical vulnerabilities, in a logistic 
perspective, during a chosen expeditionary operation. Both to identify the critical vulnerabilities 
arisen and those which could have had an affect on the aim of the expeditionary operation. 

The expeditionary operation is the case-study of the Swedish participation in EUFOR Chad/CAR 
2008. The tool that is used to analyze the case-study is the author's interpretation of Milan Vegos 
operational factors time, space and force. 

The result of the study shows three areas as critical vulnerabilities. They were identified at 
deployment and redeployment, within the medical service and that the force couldn't manage to 
deal with the amount of equipment and supplies. 

Keywords: critical vulnerabilities, logistics, expeditionary operations, operational factors 
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1 Inledning 
Avsnittets inledning syftar till att ge en bild av problematiken som uppsatsen angriper. 
Problematiseringen leder fram till ett syfte och de studiefrågor som ska besvaras. Här finns 
även avgränsningar och material beskrivna som har använts eller tagits hänsyn till i samband 
med arbetet. Slutligen redovisas dispositionen av uppsatsen. Avsnittet svarar på frågan vad 
som ska göras. 
 

1.1 Bakgrund och problematisering 
Med erfarenhet av logistik på bataljons-, brigad- och stridgruppsnivå sedan millennieskiftet 
har jag vid ett flertal tillfällen konfronterats med hur logistiken blir begränsande för 
uppgiftens lösande. Ofta beror det på bristande förståelse för hur logistiken fungerar men även 
att planläggningen inte varit tillräckligt djup eller det faktum att det helt enkelt inte tagits 
hänsyn till begränsningarna med den plan som förts fram.  
 
Under planering som syftat till expeditionära operationer1 upplevs att planerande chef inte 
prioriterat logistik, gällande tid för uppbyggnad av underhållsäkerhet. En liknande prioritering 
har även skett med att vid operativa transporter avsätta tillräckligt många längdmeter för 
förnödenheter och tung materiel. De logistiska behoven, vilka är ett resultat av operationens 
målsättning, önskar planeringsansvarig lösa senare. Det prioriterade har varit boots on the 
ground. Ur logistiskt perspektiv upplevs det som att ansvarig blundar för det som är 
nödvändigt och försvårar uppgiften, genom att riskera operationens målsättning redan i 
planeringsskedet. 
 
Frågan som bör ställas är, vad är det som är svårt med att förstå att om man deployerar2 ett 
kompani skyttesoldater kräver de efter ett dygn något att äta och att dricka? Ska de sedan lösa 
en uppgift behöver de drivmedel till fordonen och ammunition till vapnen. Lösningen är 
naturligtvis att de har med sig det här, men det handlar om en begränsad tidsram, vilken i 
brigaderna var ett till två dygn. De kan naturligtvis ta med vatten för fem dygn men 
problematiken ligger i att det tar mer tid än så för logistikerna, innan de kan börja verka. 
Under tiden som ett logistikförband ska bygga upp en underhållsäkerhet i operationsområdet 
ska de med det här resonemanget samtidigt understödja huvuduppgiften. Exemplet berör 
förnödenheter och taktiska transporter men detsamma gäller även inom hälso- och sjukvården 
och den tekniska tjänsten. Kommunikationstjänsten är den funktion som stödjer transporter 
och bidrar till att förbandet kommer på plats över huvud taget. 
 
Logistikföreträdare anser att expeditionära operationer är en stor logistisk utmaning och att en 
bristande planläggning medför att kritiska sårbarheter3 kan uppstå. Vid expeditionära 
operationer väljer Sverige själva när, var och med vad som uppgiften ska lösas. Läget kunde 
inte vara fördelaktigare ur en ren planläggningsmässig synvinkel.  
 
Det är alltså vid frågeställningen hur det ska gå till, som planeringsansvarig börjar krångla till 
det. Kan det vara så att ansvariga vill för mycket med för lite, samtidigt som allt ska gå fortare 

                                                 
1 Begreppet expeditionär operation förklaras i begreppsanalysen, avsnitt 3.3. 
2 Transport till operationsområde. Deployering förklaras utförligare i begreppsanalysen av expeditionär 
operation, avsnitt 3.3. 
3 Begreppet kritisk sårbarhet förklaras i begreppsanalysen, avsnitt 3.1. 
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än vad som är rimligt? När det tas in nya materielsystem för att soldaterna ska ha det bästa 
som går att uppbåda, blir konsekvensen mer utbildning i den komprimerade förberedelsetiden. 
Tiden räcker därmed inte till för att befästa de nya kunskaperna. Det gäller såväl utbildning av 
instruktörer, soldater och mekaniker samt stödsystem. Materielen medför därför, tvärtemot sitt 
syfte, en känsla av osäkerhet. Resultatet blir att den bästa materielen inte var bäst för de 
soldater som skickades iväg. 
 
Det upplevda problemet är att huvuduppgiften ska lösas med så hög ambition att större delen 
av planeringen fokuseras på den. På det viset läggs inte tillräcklig kraft på hur förbandet ska 
komma på plats och hur bäst förutsättningar för uthållighet i operationsområdet ska 
säkerställas. 
 
Genom att använda Milan Vegos Operational factors4 så är syftet att ur ett allmänmilitärt 
perspektiv belysa de logistiska flaskhalsarna vid en expeditionär operation. Ett alternativ hade 
varit att använda de logistiska principer som finns i ”Grundsyn Logistik” eller de 
grundläggande förmågorna ur ”Doktrin för gemensamma operationer” som analysverktyg. 
Vid undersökning av arbeten utförda inom angränsande områden, konstateras att de är 
frekvent använda för att mäta och ta fram ett resultat vid en analys. Även om ämnet och syftet 
inte tidigare undersökts men har beröringspunkter med andra, skulle det kunna leda till 
liknande resultat. Därför fanns motiv och intresse att använda de tidlösa faktorerna tid, rum 
och medel i en tappning av Milan Vego. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kritiska sårbarheter som är tydligast ur ett 
logistiskt perspektiv, vid en vald expeditionär operation. Innebörden är att identifiera de 
kritiska sårbarheterna som uppstod och de som skulle ha kunnat påverka den expeditionära 
operationens målsättning. 
 

1.3 Studiefrågor 
För att uppnå syftet, är det nedan formulerat en huvudfrågeställning. Den föregås av två 
stödfrågor där avsikten med den första är att ge uppsatsen ett analysverktyg och ett teoretiskt 
djup. Den andra frågan ger en förståelse och författarens tolkning av de centrala begreppen i 
uppsatsen. 
 

1. Är de operationella faktorerna lämpliga för att, ur ett logistiskt perspektiv, 
identifiera de kritiska sårbarheterna vid en expeditionär operation? 
 

2. Vilken är innebörden av begreppen kritiska sårbarheter, logistik respektive 
expeditionära operationer? 
 

3. Vilka kritiska sårbarheter var tydligast ur ett logistiskt perspektiv under den 
svenska delen av Tchad-operationen? 
 

                                                 
4 Vego, M (2007), Joint Operational Warfare. Stockholm: Försvarshögskolan, kap. 3. 
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1.4 Centrala begrepp 
De tre centrala begreppen kritiska sårbarheter, logistik och expeditionär operation behandlas i 
avsnitt tre, begreppsanalysen. Där ges en bild av begreppen och det beskrivs hur de används i 
uppsatsen. 
 
Även uppsatsens analysverktyg, i form av de operationella faktorerna tid, rum och styrka är 
centrala i uppsatsen.5 De förklaras i avsnitt två under rubriken operationalisering och används 
i analysen av den expeditionära operationen och resultatdiskussionen.  
 

1.5 Avgränsningar 
Analysverktyget utgår ifrån de tre tidlösa faktorerna tid, rum och styrka. Risk appliceras inte 
direkt på fallstudien. Denna dimension är svårbedömd och vansklig att få fram rättvisande 
underlag till. Däremot kommer risk att beröras i den avslutande resultatdiskussionen. Vego tar 
även upp information som en eventuellt ny faktor att beakta vid planläggning och analys6. 
Uppsatsen omfattar inte information då den inte har ett likvärdigt berättigande, m.h.t. att 
uppsatsen har ett logistiskt perspektiv. Ur underrättelse- eller mediaperspektiv kunde det 
däremot varit aktuellt att använda den som en fjärde faktor. 
 
Begreppet kritiska sårbarheter kommer enbart att användas i betydelsen av att identifiera egna 
logistiska svagheter som påverkade eller kunde ha påverkat huvuduppgiften. Försvarsmakten 
har med de generella begreppen – bakre och främre nivå – valt att dela in logistiken efter olika 
krav och resurser7. Uppsatsen avser logistik på den främre nivån som består av 
förbandsbundna och operativa logistikresurser som är styrda av taktiska och operativa krav. 
Fallstudien omfattar en expeditionär operationen. De närbesläktade uttrycken snabbinsats och 
expeditionär förmåga behandlas inte. 
 
Empirin till fallstudien är framtagen med ett huvudfokus på förbanden TD01 och TD01F samt 
de operativa stödresurser som fick förbanden på plats8. De finska delarna som deltog i 
förbandet ges inte ett speciellt utrymme. Förbanden var en del av den EU-ledda styrkan 
EUFOR i Tchad och Centralafrikanska republiken under 2008. Därför kommer där det är 
nödvändigt för att få ett sammanhang på den operativa nivån, även EUFOR beskrivas. 
 

1.6 Material och tidigare studier 
Litteratur och källor är valda för att omfatta uppsatsens tre huvudområden. Det första området 
är analysinstrumentet, det andra är det som behandlar de centrala begreppen och det tredje är 
fallstudien. 
 
Från Joint Operational Warfare kommer det uppslag till analysinstrument, vilket är applicerat 
på studien. För att vara säker på att det över huvud taget skulle gå att använda Milan Vegos 

                                                 
5 Operational factors är i uppsatsen översatt med operationella faktorer. En alternativ översättning kan vara 
operativa faktorer. 
6 Vego (2007), kap. 3, s. 65. 
7 Försvarsmakten (2007). Grundsyn Logistik. Stockholm: Försvarsmakten, s. 12. 
8 Tchad 01 och dess förlängning. 
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operationella faktorer och uppnå syftet genomfördes en pilotstudie med indikatorerna.9 De 
applicerades på ”Expeditionära operationer, snabbinsatser och logistik”, där TD01 är med 
som en av de expeditionära operationerna10. Resultatet var inte övertygande med det underlag 
som där fanns avseende logistik, men efter ytterligare informationsinhämtning från Tchad-
operationen, bedömdes de operationella faktorerna som tillräckligt lovande för att använda 
som analysinstrument. 
 
Till de centrala begreppen har det använts doktriner och definitioner från Försvarsmakten, 
Nato och EU. För att få fler perspektiv på begreppen har tolkningar av militärteoretiska 
författare använts. När det gäller expeditionära operationer var detta begrepp svårare att få 
fram fler aspekter på. Där har ”Expeditionära operationer och förmågor” en rapport från 
Försvarshögskolan till regeringskansliet, varit till stor glädje11.  
 
Material till fallstudien av Tchad-operationen grundar sig till del på slutrapporterna från TD01 
och TD01F med bilagor. Problemet med dessa är att de tillnärmelsevis inte ger någon 
logistisk överblick. Där saknas till stora delar packning och tilltransport, logistikkonceptet i 
operationsområdet och transporten tillbaka till Sverige. Rapporterna kan även uppfattas som 
tendensiösa då förbandets resonemang och synpunkter får stå oemotsagda i marintaktiska 
stabens övergripande slutrapport. Därför har operationsordrar, erfarenhetsrapporter och 
dokumentation från erfarenhetsseminarium varit till stor hjälp. För att få ett sammanhang och 
förståelse för logistiksituationen i Tchad och Centralafrikanska republiken har en svensk 
officer som tjänstgjort vid Force Headquarters i Abéché för EUFOR kontaktats12. Underlag 
som användes på plats under stabsarbetet är kommenterade från förstahandskällor. Källorna 
omfattar logistikkoncept, omloppstider och operativa begränsningar. När det gäller 
transporterna till och från området har personal ur Försvarsmaktens logistik och Marintaktiska 
staben svarat för fakta13. Slutligen har en omfattande valideringsrapport gällande materiel från 
Försvarets materielverk använts. 
 
Utöver dessa tre huvudområden hänvisas till stödlitteratur avseende metoder och urval samt 
hur det svenska språket bör behandlas. 
 
Det finns ett flertal arbeten gjorda vid Försvarshögskolan som innefattar expeditionära 
operationer eller logistik, däribland en essäsamling från skolans chefsprogram14. Men med 
kombinationen av expeditionära operationer och logistik har det bara hittats två, varav den 
ena avhandlar logistiska principer15. Den andra, vilken pilotstudien genomfördes på, är den 
som ligger närmast till hands. Den syftar till att reda ut vilka kriterier som krävs för att 
genomföra snabbinsatser och expeditionära operationer med fokus på logistik. 
 

                                                 
9 Vego (2007), kap. 3. 
10 Friberg, S (2009), Expeditionära operationer, snabbinsatser och logistik. Stockholm: Försvarshögskolan. 
11 Sjöblom, I (2008), Expeditionära operationer och förmågor. Stockholm: Försvarshögskolan. 
12 FHQ, den europeiska styrkans högkvarter i operationsområdet. 
13 FMLOG respektive MTS. 
14 Bolin, A & Elg, J (red.) (2005), Militär logistik. Stockholm: Försvarshögskolan. 
15 Wetterberg, N (2009), Logistikprincipernas användning vid militär planering – en studie av Falklandskriget 
1982 och Gulfkriget 1991 utifrån fem principer för logistik. Stockholm: Försvarshögskolan. 
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1.7 Disposition 
Det inledande avsnittet syftade till att beskriva bakgrund, problematisering och syfte för att nå 
fram till studiefrågorna. Här finns även avgränsningar och material som använts eller tagits 
hänsyn till i samband med uppsatsen. Avsnittet svarar på frågan vad som ska göras. 
 
I avsnitt två beskrivs tillvägagångssättet, alltså hur analysen genomförs, för att svara på 
frågorna. Metodavsnittet tar upp validitet och reliabilitet i uppsatsen, alltså hur tillförlitligt 
resultatet kan tänkas bli. Här presenteras även analysverktyget och det genomförs en 
operationalisering för att skapa indikatorer. 
 
Tredje avsnittet är en analys av de centrala begreppen. Syftet är att göra en tolkning som leder 
till hur de ska förstås i uppsatsen. Avsnittet besvarar fråga 2. 
 
I uppsatsens fjärde avsnitt genomförs analysen av empirin, vilket är huvudnumret i uppsatsen. 
Avsnittet leder fram till ett antal slutsatser och konstateranden som bär mot syftet. 
 
I det femte avsnittet besvaras analysverktygets användbarhet och huvudfrågeställningen. 
Därifrån förs en diskussion runt resultatet. Det görs genom att knyta ihop empiri med teori. 
Avslutningsvis görs en sammanfattning. 
 
Näst sista kapitlet omfattar en reflektion över arbetet med uppsatsen, dess syfte och 
problematisering. De utvecklingsmöjligheter som stötts på under arbetet presenteras 
tillsammans med förslag om fortsatta studier inom angränsande områden. 
 
Uppsatsen avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 
 

2 Metod och teori 
Avsnittet syftar till att beskriva hur uppsatsen metodiskt är uppbyggd. Det sker en beskrivning 
av vad som mäts och ifall det görs på rätt sak. Under de sista rubrikerna motiveras 
analysverktyget, vilket sedan operationaliseras. Avsnittet avslutas med en sammanfattning 
och en beskrivande bild av den övergripande metoden. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis genomförs en problematisering för att få fram syftet med uppsatsen. Det 
renderar i tre studiefrågor, varav en huvudfrågeställning. För att kunna svara på frågorna och 
därmed uppnå syftet, tillämpas en deduktiv metod. Innebörden av det är att, från 
militärteoretikern Milan Vegos Joint Operational Warfare, hämtas tre operationella faktorer, 
space, time and force. Dessa faktorer operationaliseras var och en till ett antal indikatorer, 
vilka sedan används som analysverktyg och appliceras på det empiriska underlaget. 
 
Empirin är i huvudsak hämtad från källor inom Försvarsmakten, men även från officiella 
hemsidor för EU och FN samt valideringsrapporter från Försvarets materielverk. Dessa har 
kompletterats med tjänstesamtal för att på det viset ge ett djup till materialet och i vissa fall 
skapa en förståelse för sammanhanget, då skriftlig dokumentation saknats. 
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För att ge uppsatsen rätt perspektiv, som är styrt av syftet, görs en begreppsanalys. Där ges en 
fördjupad bild av de centrala begreppen som beskriver hur de tolkas i uppsatsen. 
Analysverktyget strukturerar det empiriska underlaget och med hänvisning till indikatorerna 
dras slutsatser. Slutsatserna är kopplade till de centrala begreppen för att på det sättet uppfylla 
syftet och svara på huvudfrågeställningen. 
 

2.2 Validitet och reliabilitet 
Miles Fairburns bok Social History har använts som uppslag för att göra ett urval av 
indikatorer och kunna använda empirin för att dra relevanta och generaliserbara slutsatser.16 
Även Rolf Ejvegårds enkla konstaterande att indikatorerna ska motsvara verkligheten, vilket 
underbygger god reliabilitet, har varit ett stöd. För att validiteten ska bli god, återspeglas 
indikatorerna i syftet med uppsatsen, är tolkningen av samme författare17. 
 
Begreppsvaliditeten i uppsatsen har jag försökt nå genom att med metodhandledare diskutera 
operationaliseringen av de tre faktorerna och användandet av dem på empirin. 
Sakhandledaren har granskat tolkning och användning av de centrala begreppen, empirin med 
slutsatser och på det sättet ökat tillförlitligheten. Personal som tjänstgjorde vid Force 
Headquarters i Abéché under det svenska deltagande i Tchad, har gått igenom empirin. De 
personer som bidragit till empirin i uppsatsen har också läst igenom det dokumenterade 
resultatet och kommenterat det. Relevanta kommentarer är därefter inarbetade vilket stärker 
den interna validiteten. Utifrån det har det dragits generaliserbara slutsatser.18 
 
Genom att använda två referensgrupper med uppgift att se till objektivitet och metod, har 
säkerheten ökat för att analysverktyget är korrekt använt på empirin19. Detta för att undvika 
felaktiga konstateranden och slutsatser. Genom att minimera slarvfel och missförstånd ökar 
reliabiliteten.20 
 
Materialet är till stor del förstahandskällor som genom erfarenhetsrapporter och slutrapporter 
dokumenterat händelser och förlopp i direkt anslutning till operationen. Personer där övrigt 
faktaunderlag hämtats från, har tjänstgjort i anslutning till styrkan i operationsområdet eller 
vid marintaktiska staben. 
 

2.3 Etik 
För att skapa en bild av den expeditionära operationen har, utöver tryckta källor, samtal och 
efterfrågningar använts. Det har renderat i underlag i form av bildspel av logistikkoncept och 
stabsorienteringar tagna direkt från operationsområdet eller under logistikkonferenser. Dessa 
är tolkade och i estetisk riktning omgjorda i syfte att tydliggöra budskapet. Personer som 

                                                 
16 Fairburn, M (1999), Social History, Problems, Strategies and Methods. New York, N.Y.: St. Martin´s Press. 
17 Ejvegård, M (2009), Vetenskaplig Metod. Lund: Studentlitteratur, kap 3. 
18 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L (2007), Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 
63-66. 
19 Aronsson P, Dahlberg A, Hertogs A, Nord F, Larsson J, Larsson T, Perry D, Sjöblom I (2009), 
Uppsatsseminarium under kurs 1CP019, SA09. Stockholm: Försvarshögskolan. 
Edentoft P, Thorsell U, Perry D (2009), Metodhandledningsgrupp under kurs 1CP019, SA09. Stockholm: 
Försvarshögskolan. 
20 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2007), s. 70. 
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bidragit med information, har alla varit informerade om min uppgift och befattning samt vad 
uppsatsen syftar till. De har även läst igenom sitt bidrag efter bearbetning och bekräftat 
korrektheten. De har också godkänt att de används som referenser. Uppgifterna finns i 
författarens ägo. Hänsyn har tagits till de grundläggande krav och rekommendationer som är 
en del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer21. 
 

2.4 Analysverktyget 
Milan Vego beskriver i Joint Operational Warfare tre operationella faktorer som kommer att 
användas som analysverktyg på kommande fallstudie22. Samtidigt som de används för analys 
och utvärdering kan de användas vid planering, de är allmängiltiga. För att skapa förståelse 
för dem redovisas kort några olika aspekter på faktorerna från andra källor.  
 
von Moltke d.ä. benämnde redan 1865 dessa faktorer, Raum, Zeit, Mitteln och ansåg dem som 
grunden för allt generalstabsarbete. Mitteln kan översättas med medel eller resurser och kan 
avse hela samhällets förmåga på politisk-strategisk nivå23. Gustav Däniker använde 1944 i 
Raum, Kraft und Zeit in der Militärischen Kriegführung ordet kraft i ett liknande 
sammanhang, då med betydelsen styrka eller förmåga24.  
 
Den israeliske militärteoretikern Moshe Kress beskriver i Operational Logistics det han kallar 
operativ räckvidd25. En tolkning av det är att logistikens resurser sätter en gräns i tid och rum 
för vad som blir effektivt eller möjligt att uppnå. 
 
I Natos Guidelines for Operational Planning återfinns strukturen av time, space och där 
använda forces. Under samma punkt beskrivs även operationskonst som förhållandet mellan 
föreställning och skicklighet, att balansera tid, plats och styrkor i syfte att vinna och behålla 
initiativet och organisera de militära resurserna för framgång. 26 
 
Vegos engelska uttryck force vilket här används tillsammans med room och space som 
analysverktyg framöver. Tolkningen av Vego innebär att den viktigaste uppgiften för chefen 
och hans stab är att fastställa målet för operationen. Därefter ska de värdera de egna 
operationella faktorerna var och en för sig för att slutligen balansera dem inbördes och mot 
målsättningen. Nya ingångsvärden eller händelser som dyker upp under det fortsatta 
planläggningsarbetet eller genomförandet ska beaktas. Bedöms de ha en sådan relevans att de 
påverkar balansen i helheten, får det till följd att det krävs en ny grundläggande analys av 
faktorerna. För att slutligen motivera valet av analysverktyg används ett citat av Vego: 

 
Full knowledge and understanding of operational factors are necessary to plan and 
conduct major operations or campaigns successfully. Operational commanders and their 
planners must evaluate the situation in a given theater or area of operations in its 

                                                 
21 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf (2009-05-25). 
22 Vego (2007), kap. 3. 
23 Ibid, s. 33. 
24 Ibid, kap. 3. 
25 Kress, M (2002). Operational Logistics. The Art and Science of Sustaining Military Operations. Norwell, 
Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, s. 43. 
26 Supreme Headquarters Allied Command Europe (1999), Guidelines for Operational Planning (GOP). 
Brussels: NATO, kap 3. 
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entirety. They must discern trends in the operational situation weeks or months in 
advance. The greatest danger is to focus too much on the battlefield area—that is, to 
have only a tactical perspective of the situation. That is a recipe for failure at the 
operational level of war—a timeless lesson.27 

 

2.5 Operationalisering av Time, Space, Force 
Operationaliseringen av faktorerna time, space och force är anpassade utifrån begreppet 
logistik med kritisk sårbarhet i åtanke. De appliceras på en expeditionär operation. 
Perspektivet är valt för att indikatorerna ska spegla syftet med uppsatsen. Milan Vegos 
begrepp är översatta, tolkade och anpassade mot svensk militär terminologi. Hans engelska 
begrepp behålls i själva operationaliseringen, får att på så sätt skapa en intersubjektiv 
spårbarhet. Faktorernas inbördes ordning är ändrad med hänsyn till att den svenske militäre 
läsaren medvetet eller omedvetet kommer orientera sig bättre med hänsyn till det 
grundläggande uttrycket ”tid, plats och utrustning”. Faktorerna i rubrikerna är skrivna i 
obestämd form singular, även om de exempelvis som tid syftar på flera tidsförhållanden.  
 
Faktorerna är operationaliserade till tre respektive fyra indikatorer, för att kunna vidmakthålla 
en tydlig struktur i analysen av den expeditionära operationen. När indikatorerna beskrivs 
finns vid en del av dem en fördjupning som speglar kategoriseringen av Vegos begrepp. 
Dessa underindikatorer är redovisade i fotnoterna. 
 

2.5.1  Time – indikatorer för tid 
Tid är den faktor som alltid står i förhållande till något annat, tid sätts alltid i relation till 
målsättningen. Milan Vego uttrycker det som “In general, time is nonmaterial, without 
content, and infinite. […] Mastering the factor of time in combat essentially means acting 
faster than the opponent”28. Att agera snabbare än motståndaren kommer även att tolkas i ett 
vidare begrepp med innebörden att förekomma en oönskad situationsutveckling.  
 
Vego går noggrant igenom de olika militära aspekterna på tid, vilka redovisas med kursiv 
text. För att göra dessa aspekter hanterbara, med hänsyn till omfånget av uppsatsen, görs 
indelning. Indelningen syftar till att skapa indikatorer för att därefter tolka och förklara dem. 
Styrkan med nedanstående uppräkning av aspekter på tid är att ge en fördjupning av 
begreppet och att redovisa underindikatorer och därmed spårbarhet.  
 

1. Förberedelsetid innebär vidtagna åtgärder som syftar till att samla och utbilda 
personal, materiellt fylla upp förbandet och packa det inför en förflyttning. Den 
innebär också planläggning av uppgiften.29 
 

2. Deployering, time for deployment, omfattar processen för styrkan att personellt och 
materiellt förflytta sig till operationsområdet där chefen för styrkan återtar befälet. 
Indikatorn omfattar också den omvända resan.  

                                                 
27 Vego (2007), kap. 3, s. 60. 
28 Ibid, kap. 3, s. 19. 
29 Författarens kategorisering och översättning av Vegos begrepp: Time for mobilization, Warning time, 
Decision-making cycle, Planning time, Time between consecutive major operations, Time to master new weapon 
and equipment, Time to commit operational reserves. 
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3. Uthållighet, duration of a military action. Underhållsäkerheten och det logistiska 

understödet för lösandet av uppgiften är dimensionerande.  
 

4. Timing, timing, är förknippat med förtänksamhet och känsla, till mindre del en rutin 
eller hemmahörande i en planeringsprocess. Den här indikatorn handlar om att välja 
rätt tillfälle att utföra något. 

 

2.5.2 Space - indikatorer för rum 
Rummet vi befinner oss i eller kommer att förflytta oss till påverkar oss i sin storlek eller 
form. Rummet kommer visa sig inte bara innehålla tre utan kan betraktas utifrån sex 
dimensioner. Det är förutom de tre geometriska förhållandena även informationssystemen, de 
människorelaterande rummen och slutligen väder och klimat. Enligt Vegos sätt att se det 
innebär rummet att: 
 

One’s forces […] should have sufficient physical space to deploy, concentrate, 
maneuver, and fight. This also implies the existence of sufficient space for the 
establishment and maintenance of infrastructure necessary to support the conduct of 
[…] operations. The factor of space should be controlled to the extent that the assigned 
military objectives can be achieved.30 

 
Vegos aspekter på rum redovisas, liksom för tid, i kursiv text för att vidmakthålla en 
spårbarhet och presentera underindikatorerna. 

 
1. Indikatorn fysiska rum omfattar platser, avstånd och ytor. Mer specificerat innebär 

detta utrymme för manövrering eller gruppering respektive förmåga att försvara eller 
upprätthålla markoperativ kontroll. Val av en fördelaktig plats för att uppnå 
operationens målsättning eller geografisk form på operationsområdet bl.a. med hänsyn 
till infrastruktur. Indikatorn syftar även på avstånd i allmänhet, mellan baser eller från 
avlastningsplatser till operationsområde. Dessutom räknas geografiska förändringar in 
med hänsyn till fientlig påverkan, egen vilja eller allianser och förhandlingar. Till de 
fysiska rummen hör även väder och klimatförhållanden som påverkar uppgiften.31 
 

2. Informationssystem, cyberspace, syftar på de ickefysiska rum skapade med 
datorsystem, en informationsrymd. Kopplingen är stark till den i ”Doktrin för 
gemensamma operationer” beskrivna informationsarenan32. 

 
3. Människorelaterade rum, human space. Indikatorn syftar på samhällets struktur, 

ideologier, religion, kultur, värderingar och till exempel utvecklingsnivå. 
 

                                                 
30 Vego (2007), kap. 3, s. 7. 
31 Författarens kategorisering och översättning av Vegos begrepp: Large versus small space, Geostrategic 
position, Shape, Distances, Dynamic of space, Weather and climate. 
32 Försvarsmakten (2005a), Doktrin för gemensamma operationer. Stockholm: Försvarsmakten, s.33-34. 
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2.5.3 Force – indikatorer för styrka 
I det inledande resonemanget motiverades översättningen av force med styrka. Resonemanget 
mynnar slutligen ut i att styrka kommer att bestå av tre indikatorer med respektive 
underindikatorer.  
 
Vego menar att styrka kan beskrivas som ”the factor of force includes not only troops, naval 
forces, and air forces, but also the forces of all services with their required logistical 
support”33. För att kunna utvärdera och använda styrka, har militärteorin utvecklat två 
variabler. Combat power skiljer sig från Combat potential genom att den förra är det verkliga 
tillståndet på plats och i den stund som uppgiften ska lösas. Varför då nämna Combat 
potential? Vitsen med att åskådliggöra tankegången om skillnaden mellan praktik och teori, 
med andra ord att vara fullt medveten om att en plan inte håller längre än till första kontakten 
med verkligheten. Combat potential innebär dels den avsedda förmågan för förbandet enligt 
TOEM34 och operativa ramvillkor, dels vägen från ritbordet till skapandet av det tillgängliga 
förband som är rekryterat och tränat för insats. Det tillgängliga förbandet har enligt 
erfarenheten många gånger en lägre förmåga än den avsedda. 
 
Eftersom jag avser att mäta det faktiska förbandet under verksamhet är det Combat power 
som avses med styrka och som görs mätbar. Begreppet kategoriseras nedan till indikatorer. 
 
1. Friktioner och krigets dimma, friction and the fog of war, innebär de otaliga oförutsedda 

händelser som påverkar och gör det omöjligt att förutse krigets eller operationens 
utveckling. Eller för att citera upphovsmannen till begreppet: 
 
 Friktion är det enda begrepp, som mer eller mindre motsvarar de faktorer, som skiljer det 

verkliga kriget från kriget på papperet. […] Denna förfärliga friktion […] uppträder överallt i 
förbindelse med slumpen och tillfälligheterna. De åstadkommer därmed resultat som över 
huvud taget ej går att beräkna […] Att handla i krig är som att röra sig i ett motsträvigt 
element. Lika litet som man kan utföra de naturligaste och enklaste rörelser, […] lika litet kan 
man i krig ens uppnå normala resultat med vanliga insatser.35 
 

Friktion är med som indikator för att den på ett så markant sätt alltid påverkar det 
planerade. Slutsatsen är att alltid planera med reserver, gällande tid, plats och förband 
samt omfall. Det är det enda sättet att förebygga de friktioner som uppstår när planen 
möter verkligheten. 
 

2. Fysiska indikatorer, tangibles, syftar på mätbara begrepp som storlek på styrkan avseende 
personal eller kvalitet på vapen och utrustning. Dit räknas också rörlighet, eldkraft och 
logistiska förutsättningar. Även organisationsstruktur hör hit.36 
 

3. Abstrakta indikatorer, intangibles, syftar på mjuka begrepp som moral, sammanhållning 
och träning, men också förutsättningarna för dem i form av doktriner och ledarskap. 
Effektivitet i samarbete mellan truppslag, försvarsgrenar eller inom en multinationell 

                                                 
33 Vego (2007), kap. 3, s. 33. 
34 Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning. 
35 von Clausewitz, C (1991/1832-1834), Om kriget. Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag, s. 79-80. 
36 Författarens kategorisering och översättning av Vegos begrepp: Force ratio, Number of weapons, Physical 
mobility, Speed, Momentum. 
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styrka är andra aspekter. 37 Ett bra uttryck för att fånga kärnan i indikatorn är human 
elements of power38.  
 

2.6 Sammanfattning 
I metodavsnittet presenterades och motiverades analysverktyget. Det har påvisat och behållit 
spårbarheten till Vego. Operationaliseringen av faktorerna time, space och force till 
indikatorer gjordes utifrån begreppet logistik och med kritisk sårbarhet i åtanke. De kommer 
att appliceras på en expeditionär operation. 
 
Metoden förklarar hur uppsatsen ska nå resultatet och därmed svara på frågorna. För att 
undvika systematiska fel har två referensgrupper använts som kontroll av analysverktyget. För 
att motverka felaktigheter i empirin har källor som arbetat i operationsområdet eller med 
förbanden använts som kvalitetssäkring. 
 
Faktorerna har delats in i tre till fyra indikatorer utan inbördes rangordning. Det är resultatet 
efter appliceringen på empirin som påverkar tyngden av dem. Faktorerna är till sin natur 
beroende av och påverkar varandra. I de avslutande delarna av uppsatsen utvecklas 
förhållandena och risk tas med i diskussionen. 

 

Faktor Indikator Analys av fallstudie Resultat

Tid

Rum

Styrka

1. Förberedelsetid

2. Deployering

3. Uthållighet

4. Timing

1. Fysiska rum

2. Informationssystem

3. Människorelaterade rum

1. Friktioner

2. Fysiska indikatorer

3. Abstrakta indikatorer

Kritiska
sårbarheter
avseende 
logistik

Expeditionär

O
peration

TD
 01

TD
 01F

 
Figur 1 Metod. Författarens bild. 

 

                                                 
37 Författarens kategorisering och översättning av Vegos begrepp: Moral, Small-unit cohesion, Combat 
motivation, Leadership, Doctrine, Training. 
38 Vego (2007), kap. 3, s. 47. 
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3 Förståelsen av de centrala begreppen  
Begreppsanalysen syftar till att ge läsaren en bild av de centrala begreppen i uppsatsen, 
genom att lyfta fram några olika synsätt på dem. Analysen ska leda fram till den tolkning av 
begreppen som ska användas i uppsatsen. På detta sätt framkommer väsentliga kriterier vilka 
underlättar för läsaren att följa tankegångarna i texten. Den svenska försvarsmaktens 
definitioner kommer att vara centrala i diskussionen. Avsnittet besvarar fråga två i uppsatsen. 
 

3.1 Kritisk sårbarhet 
Begreppsfloran av kritiska och avgörande styrkor, svagheter, sårbarheter och punkter försöker 
förklara våra egna och motståndarens styrkor och svagheter, vad som ska skyddas och vad 
som ska angripas. Begreppen hör hemma inom det militärteoretiska området och ska kopplas 
ihop med tyngdpunktsbegreppet och därmed målsättningen med operationen. De teoretiska 
begreppen är teorier om hur det i ett planläggningsskede identifieras svagheter och styrkor, 
eller hur de uppstår under genomförandet.  
 
Milan Vego menar att avgörande styrkor är ”förmågor som är viktiga för genomförandet av 
ett givet eller förväntat militärt mål”, de avgörande svagheterna betecknas som ”de källor till 
makt […] vars brister på ett avgörande sätt påverkar genomförandet av ett givet eller förväntat 
militärt mål”. Genom förändring kan båda dessa bli till avgörande sårbarheter.39 Nils Marius 
Rekkedal beskriver svagheterna på ett liknande sätt men med en distinktion förutom att han 
benämner dem kritiska. De kritiska sårbarheterna förklaras som faktorer inom de egna 
styrkorna som kan angripas, kontrolleras eller utnyttjas av motståndaren40. Det som skiljer 
begreppen åt är att Rekkedal uttrycker att det är motståndaren som påverkar, medan Vego 
enbart nämner brister som påverkar målsättningen. 
 
I Guidelines for Operational Planning konstateras att en kritisk sårbarhet har uppstått när ett 
kritiskt behov inte kan uppfyllas och exponerar en kritisk förmåga för skada eller förlust41. I 
militärstrategisk doktrin återfinns en liknande tolkning av när, men även hur och varför, en 
kritisk sårbarhet uppstår. 
 

Varken vi eller motståndaren kan ständigt vara stark överallt. Vissa kritiska sårbarheter 
är ett resultat av vårt eget agerande, det vill säga vår strävan efter att förskjuta 
styrkeförhållandet samt exploatera fysisk och mental manöver. Kritiska sårbarheter kan 
också uppstå indirekt som en följd av andra faktorer och oförutsedda händelser. 42 

 
Av ovanstående följer att planläggningen av en operation syftar bland annat till att avväga hur 
resurserna ska disponeras. Det är då lika viktigt att förebygga och skydda egna kritiska 
sårbarheter som att påverka och skapa dem för motståndaren. En förutsättning för att lyckas 
med det, är förståelse för vilka egna övergripande mål och syften som ska uppnås.43 Även 
Clausewitz tankar om krigets dimma, det vill säga oförutsägbarheten och friktioner, det 
motsträviga elementet, är centrala i förståelsen av hur en kritisk sårbarhet kan uppstå. 
 
                                                 
39 Widén, J & Ångström, J (2004), Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten, s. 97. 
40 Rekkedal, N (2008/2002), Modern krigskonst. Stockholm: Försvarshögskolan, s. 188-189. 
41 Supreme Headquarters Allied Command Europe (1999), kap. 3. 
42 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, s. 85. 
43 Försvarsmakten (2005b), Doktrin för markoperationer. Stockholm: Försvarsmakten, s. 60. 
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Kritiska sårbarheter kan alltså vara egna eller motståndarens, vissa kan förutses i 
planläggningsskedet och andra uppkommer genom själva skeendet av en operation. Det 
innebär att de är kopplade till situation och förmåga. De kan vara fysiska i form av förband 
och materiel eller abstrakta i form av moral och vilja.  
 
De kritiska sårbarheterna kommer i uppsatsen att identifieras i perspektivet av att tydliggöra 
de logistiska svagheter som på ett avgörande sätt påverkade eller skulle ha kunnat äventyra 
eller påverkat den expeditionära operationens målsättning. 
 

3.2 Logistik 
För två sekel sedan definierade Antoine Henri de Jomini logistik i Precis de l` Art de Guerre, 
som efter en amerikansk översättning blir: 
 

Logistics is the art of moving armies. It comprises the order and details of marches and 
camps, and of quartering and supplying troops; in a word, it is the execution of strategic 
and tactical enterprises.44 

 
Moshe Kress anser inte att det är med den här innebörden, begreppet logistik används idag. 
Samtidigt kan konstateras att ytterligare en auktoritet på området har tolkat Jominis definition 
av logistik till ”the practical art of moving armies and keeping them supplied”45. I sitt verk 
Supplying War som avhandlar logistik från trettioåriga kriget till Operation Overlord 1944, 
använder Martin van Creveld denna definition på hur man där ska förstå begreppet.  
 
Inom Nato används förutom logistik även akronymen CSS, Combat Service Support. 
Betydelsen är ett understöd levererat till stridande förband, primärt inom områdena 
administration och logistik.46 Nato, EU och Försvarsmakten har en liknande syn på vad 
logistik vid militära operationer omfattas av, nämligen: 
 

• anskaffning, lagring, transport, distribution och undanförsel av materiel 
• vidmakthållande, driftstöd, teknisk anpassning och omhändertagande av materielsystem 
• transporter i vid bemärkelse 
• anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring av anläggningar och faciliteter 
• anskaffning och tillhandahållande av tjänster 
• tillhandahållande av hälso- och sjukvård47 

 
På operativ och taktisk nivå delas logistiken in i delområden, vilka inom Nato benämns Class 
och där den generaliserade indelningen av förnödenhetsklasser betecknas I-V . Vilka i tur och 
ordning innefattar livsmedel och foder, R/U materiel, drivmedel och oljor, förnödenheter eller 
resurser som inte ingår i R/U materielen, ammunition och explosiva ämnen48. Nato har även 
en nivåindelning av logistiken, som skiljer på sjukvård och underhållsresurser. 
Underhållsresurser indelas i Line 1-5, där 1 innebär nivån upp till bataljon. För hälso- och 
                                                 
44 Kress (2002), s. 3. 
45 van Creveld, M (2004/1977), Supplying War, Logistics from Wallenstein to Patton. New York, NY: 
Cambridge University Press, s. 1. 
46 NATO (2008), AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French). 
http://www.nato.int/docu/stanag/aap006/aap-6-2008.pdf (2009-04-15). 
47 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik. Stockholm: Försvarsmakten, s. 10, 31. 
48 Innebörden av R/U är reglementerad utrustning. 
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sjukvården benämns nivåerna Role 1-4, även där är 1 den lägsta eller första nivån, men här 
avser begreppen en kompetensnivå eller förmåga till omhändertagande.49 
 
Försvarsmakten har med de generella begreppen – bakre och främre nivå – valt att dela in 
logistiken efter olika krav och resurser50. Uppsatsen avser logistik på den främre nivån som 
består av förbandsbundna och operativa logistikresurser vilka är styrda av taktiska och 
operativa krav. 
 
Försvarsmaktens indelning av logistiken på främre nivå är i funktionerna 
förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, kommunikationstjänst och hälso- och sjukvård.51 
Dessa är i sin tur indelade i tjänstegrenar, i förnödenhetsförsörjning ingår t.ex. 
drivmedelstjänst och livsmedelstjänst. Av tjänstegrenarna kan var och en komma att bli 
begränsande för operationen och när det gäller de viktigare, exempelvis de nämnda, kan de 
komma att utgöra en kritisk sårbarhet under en operation. Vilka tjänstegrenar som är 
prioriterade varierar över tiden, beroende på i vilket skede operationen befinner sig i. Om en 
av funktionerna slås ut kommer det uppstå en kritisk sårbarhet som är direkt begränsande eller 
omöjliggör operationens målsättning. 
 
Logistiken vid en expeditionär operation omfattar två skilda koncept, det första är att ta sig till 
operationsområdet vilket benämns deployering, och därefter därifrån, redeployering52. Det 
andra konceptet omfattas av understöd i operationsområdet, egentligen i hela Joint Operation 
Area men främst i Area of Operations53. 
 

3.3 Expeditionär operation 
Den brittiske professorn i politik och internationella relationer, Anthony Forster, beskriver att 
The Expeditionary Warfare Model kännetecknas av en militär operation som har ett fokus på 
deployering utanför den egna statsgränsen. Den är ofta politiskt legitimerad genom att hävda 
upprätthållandet av internationella värderingar, det vill säga internationell rätt och mänskliga 
rättigheter. Förbandens rörlighet bygger på att de är anpassade för luft- och sjötransport och 
har en inbyggd operativ uthållighet, dessutom leds de av en stab sammansatt för gemensamma 
operationer.54 Ingvar Sjöblom ger en något annorlunda bild av expeditionära operationer där 
han konstaterar att ”Genomförandet sker utanför det egna landets territorium med en militär 
styrka i syfte att uppnå en politisk målsättning”55. Här är ordet deployering borttaget, vilket 
öppnar upp begreppet. Sjöbloms beskrivning av expeditionära operationer gör att flygföretag 
då kan tolkas som en expeditionär operation. Natos definition motsäger en för öppen tolkning 

                                                 
49 Försvarsmakten (2007), s. 34-36. 
50 Ibid, s. 12. 
51 Ibid, s. 10, 17. 
52 Deployering (Deployment) och redeployering (Redeployment) är de försvenskade uttrycken för det tidigare 
vedertagna uppmarsch, vilket syftar på en förbandstransport längs en koncentrationsväg till det område där 
förbandet ska lösa sin huvuduppgift. Uppmarschbegreppet är ett uttryck som är giltigt i samband med 
invasionsförsvar men inte tydligt för att beteckna den strategiska eller operativa transporten från Sverige till ett 
operationsområde utanför vår statsgräns. Uppsatsen använder deployering för transporten från Sverige till 
operationsområdet där chefen för förbandet återtar befälet respektive redeployering för den omvända resan. 
Begreppen används i samband med en expeditionär operation. Författarens kommentar. 
53 Se figur 3, avsnitt 4. 
54 Forster, A (2006), Armed Forces and Society in Europe. Houndmills, U.K.: Palgrave Macmillan, s. 47-53. 
55 Sjöblom (2008), s. 24. 
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av begreppet. Där ingår “extended lines of communications” med innebörden utsträckta 
försörjningslinjer, vilket förutsätter att det finns ett förband att försörja56. 
 
Från Storbritannien har Sjöblom hämtat erfarenhet som betonar vikten av de konceptuella och 
moraliska faktorerna. Erfarenheten påpekar vikten av rätt attityd inom styrkan, ett 
expeditionärt tänkande. Från samma håll poängteras ett förankrat koncept med betoning på ett 
integrerat logistikkoncept som är tydligt i organisation och genomförande. Det går att dra 
paralleller med Sveriges erfarenheter gällande de moraliska faktorerna, där chefen för Nordic 
battlegroup 08 var tydlig med det han uttryckte som expeditionary mindset. Det tolkades i den 
meningen att soldaterna under en expeditionär operation inte kunde förvänta sig den welfare, 
den fysiska omsorg för välbefinnande, som är uppbyggd i de etablerade operationsområdena. 
Kravet var också flexibilitet i uppträdande och användande av de ingående förbanden. 
Insikten att det inte gick att förutse allt vid expeditionär operation implementerades i 
förbanden. Denna medvetenhet ledde till en mental beredskap för officerare och soldater. På 
alla nivåer var de beredda att improvisera fram lösningar inom uppkomna problemområden.57  
 
För att ge en fördjupning på vad den expeditionära operationen kan tänkas lösa för uppgifter, 
redovisas EU:s syn på vad en Battlegroup ska uppnå. Stridsgruppen ska självständigt eller 
inledningsvis, för att därefter följas av en större EU styrka, kunna verka inom ramen för 
nedanstående fem uppgifter. Det går att skönja en tydlig koppling mellan EU-perspektivet och 
den framtagna svenska definitionen av expeditionära operationer. 
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Figur 2 EU:s typfall avseende scenarier för en Battlegroup.58  

 

                                                 
56 NATO (2008), definition av expeditionära operationer: "The projection of military power over extended lines 
of communications into a distant operational area to accomplish a specific objective.” 
57 Briefing av brig.gen. Karl Engelbrektsson 2007-01-19 för kader av 21.Logistikbataljon vid Trängregementet. 
58 Högkvarteret (2008a), Bilaga Analytiskt Koncept, Expeditionär förmåga. Stockholm: Försvarsmakten, s. 10. 
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Utgående från typfallen konstaterar Försvarsmakten att de utgör ett styrdokument för svensk 
försvarsplanering och drar slutsatser såsom att det rör sig om gemensamma operationer, d.v.s. 
multinationalitet, operationer utanför Europa och även när det gäller tid som beredskap samt 
operationens varaktighet. I samma dokument framgår den nyligen framtagna svenska 
definitionen av expeditionära operationer: 

 
Att åstadkomma operativ effekt i syfte att uppnå ett gemensamt strategiskt mål. Detta 
omfattar allsidigt samarbete med andra parter under tidskritiska, säkerhetskritiska och 
resurskritiska förhållanden i ett krävande och avlägset operationsområde.59 

 
Hörnstenarna i den svenska definitionen är att operationen naturligtvis ska ha en målsättning, 
styrkan ska vara multinationell, det är ont om tid att komma på plats, vilket leder till att 
underrättelseläget är osäkert och att det finns begränsande resurser både att få förband och 
underhållsäkerhet på plats för att skapa uthållighet. Det går även att uttolka att 
förbandsvolymen i sig är begränsad med hänsyn till uppgiften. Av någon anledning förutsätts 
den geografiska platsen vara både avlägsen och krävande, vilket kan tolkas som att 
operationen kan äga rum var som helst och i vilket klimat som helst. Det är alltså indirekt en 
dimensionerande faktor för framtagande av nya förbandstyper med särskilda förmågor och 
krav på materiel. 
 

3.4 Sammanfattning 
Begreppsanalysens syfte var att ge en bild av de centrala begreppen och leda fram till en 
förståelse av hur de ska tolkas i uppsatsen. 
 
Kritiska sårbarheter kommer att användas i betydelsen av de faktorer vilkas svaghet på ett 
avgörande sätt påverkar lösandet av målsättningen. Med det avses både abstrakta och fysiska 
faktorer, situationer eller förmågor. De kan uppkomma på grund av eget förbiseende, 
otillräcklig information, friktioner eller motståndarens påverkan. Syftet med dem är att 
tydliggöra de logistiska svagheter som påverkade eller skulle ha kunnat påverka den 
expeditionära operationens målsättning. 
 
Logistik ska förstås i enlighet med hur Försvarsmakten ser på begreppet vid en operation. Den 
svenska indelningen i funktioner och tjänstegrenar är giltig och det är den främre 
logistiknivån som uppsatsen avhandlar. Den främre nivån inkluderar de operativa resurser 
som stödjer och genomför deployering och redeployering. Logistiken omfattar även två 
koncept, att ta sig till och från operationsområdet respektive understöd i operationsområdet. 
Innebörden av formuleringen i frågeställningen, ”logistiskt perspektiv”, är att med 
ovanstående tolkning av logistik, identifiera de kritiska sårbarheterna. 
 
Det som kännetecknar expeditionära operationer är en politisk målsättning som ska lösas med 
militära operativa uppgifter. Operationerna bör ha en politisk legitimitet och i samma anda är 
de multinationella och för Sveriges del genomförs de inom ramen för EU. De ska med tanke 
på tiden, som är styrd av händelseutvecklingen i området där de ska lösa sin uppgift, kunna ta 
sig till operationsområdet för att där lösa målsättningen. För detta krävs att de är allsidigt 
sammansatta och stöds av operativa transportresurser. Förbandets materiel ska i första hand 

                                                 
59 Högkvarteret (2008a), s. 8.  
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vara anpassat till transportresurserna, vilket kan innebära lägre skyddsnivå och minskad 
eldkraft vid huvuduppgiftens lösande. Personalen ska vara tränad i att tänka expeditionärt, 
vilket innebär att de konceptuella förutsättningarna i form av utbildning, övning, reglementen 
och doktriner ska vara likstämmiga och stödja uppträdandet.  
 
Efter att ha tagit fram indikatorer som analysverktyg och tolkat de centrala begreppen är det 
nu dags att angripa den expeditionära operationen och få fram ett resultat. 
 

4 Analys av den expeditionära operationen 
Avsnittet syftar till att först kortfattat klarlägga händelseförloppet i den expeditionära 
operationen och därefter genomföra en analys med hjälp av indikatorerna. Eftersom 
operationen omfattar två förband TD01 och dess förlängning, TD01F, kommer detta att 
återfinnas i kronologisk ordning, där det är relevant. Slutsatserna är dragna för att belysa de 
kritiska sårbarheterna ur ett logistiskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras ett 
sammanfattande resultat, vilket relaterar till de operationella faktorernas inbördes förhållande 
och som bygger på slutsatserna ur avsnittet. 
 
Som framgått omfattas fallstudien av den svenska insatsen i Tchad. Den är vald för att den 
uppfyller kriterierna, enligt begreppsanalysen, för att vara en expeditionär operation. Dels är 
den nutida och därför det bästa exemplet på var Sverige och Försvarsmakten står idag när det 
gäller det faktiska tillämpandet av våra kunskaper. Dessutom omfattar den volymmässigt så 
pass mycket materiel och personal att den blir intressant att studera ur logistiskt perspektiv. 
Den ger möjlighet att hitta felaktigheter som är inbyggda i systemet och till mindre del 
personberoende eller sådant som går att lösa ad hoc.  
 

4.1 Översikt av den expeditionära operationen 
 

4.1.1 Läget i området och den övergripande målsättningen för operationen 
Sedan millennieskiftet har Tchad varit påverkat av stora flyktingströmmar från 
Darfurregionen i Sudan. Även tiotusentals internflyktingar i landets östra del är en del av 
problematiken för Tchads regering. Stammarna, där vissa är jordbruksbefolkning och andra 
nomader och dessutom av olika etniciteter, rör sig över statsgränserna, alla med sin agenda. 
Problematiken berör även de norra delarna av Centralafrikanska republiken (CAR). Den 
problematiken tillsammans med en våldsam maktkamp från olika grupperingar av stammar 
som vill ta makten från Tchads president Deby, har lett till en militär upprustning i området. 
Med hänsyn till hur de tre staterna misslyckats med att hantera problematiken och därmed den 
humanitära situationen, antog FN 2007 resolution 177860.  
 
De 21 punkterna på den sexsidiga resolutionen skrevs för två styrkor. Uppgiften var att 
tillsammans med myndigheterna i Tchad och CAR under ett års tid skapa lag och ordning och 
därmed utgöra en säkerhet för civilbefolkningen, dessutom med uppgift att se till 
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. FN ansvarade för den ena styrkan, 
                                                 
60 FN (2007), Resolution 1778. http://www.mil.se/upload/dokumentfiler/Resolutioner/Afrika/1778.pdf (2009-04-
17). 
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MINURCAT61, vilken maximalt fick omfatta 300 poliser och 50 officerare samt ett 
ändamålsenligt antal civila. För den europeiska styrkan, EUFOR62, framgår att den hade 
befogenheter enligt FN stadgans kapitel VII. EUFOR:s närvaro syftade till att understödja 
MINURCAT och dess uppgifter i östra Tchad och nordöstra CAR. Mer specificerat innebar 
uppgifterna att skydda civila och då i synnerhet flyktingar och internflyktingar. Dessutom att 
underlätta humanitär hjälp och möjliggöra fri rörlighet för de humanitära organisationerna 
genom en ökad säkerhet i området. Slutligen skulle EUFOR säkerställa rörelsefrihet och bidra 
till att skydda personal, materiel och installationer som tillhörde eller jobbade för FN. Den 14 
januari 2009 antog FN resolution 1861, vilken föranledde MINURCAT att ta över efter att 
EUFOR:s uppdrag i Tchad och CAR avslutades63. 
 

4.1.2 De svenska styrkorna 
Försvarsmakten fick av regeringen den 6 december 2007 uppgiften att ställa en styrka om 200 
personer till förfogande under sex månader till EUFOR64. I samband med detta aktiverades 
personal ur beredskapsförbandet IAS och förbandet TD01 skapades65.  
 
EU tog beslut att påbörja operationen den 28 januari 2008, TD01:s första delar deployerades 
till Tchad en månad senare. Huvuduppgiften för TD01 var bevakning av de båda camperna i 
N´Djamena, som var transitcamp för EUFOR och Abéché. Uppgiften som EUFOR:s Quick 
Reaction Force tillkom i slutet av mars. Utöver det har förbandet nyttjats för allehanda 
uppgifter inom hela operationsområdet, som eskortering av EUFOR:s, FN:s och humanitära 
organisationers konvojer.66Många av de senare uppgifterna kom sig av att EUFOR i sin helhet 
fortfarande var i ett deployeringsskede och att det för högre chef uppstod en resursbrist. 
Därför nyttjades förbanden på plats flexibelt för att lösa de uppgifter som uppstod efterhand.  
 
Den 18 juni 2008 fattade riksdag och regering beslut om en förlängning av operationen. 
Beslutet omfattade en avlösning och reducering av styrkan till 125 personer. 
Förlängningsstyrkan, TD01F, var inte helt nyrekryterad utan bestod till mindre del av 
personal ur TD01 som valde att förlänga sitt kontrakt. När TD01F tog befälet den 19 juli kom 
de att genomföra delvis andra uppgifter. Inledningsvis fortsatte bevakningen av camperna i 
N´Djamena, Camp Europa och Abéché, Camp des Etoile. Efterhand övertog den finska 
kontingenten ansvaret för Camp des Etoile och svenskarna kunde koncentrera sig på 
huvuduppgifterna, avveckling och redeployering. Avvecklingen av TD01F skulle enligt 
planen vara genomförd den sista oktober 2008.67 
 

                                                 
61 United Nations Mission in the Central African Republic and Chad. 
62 European Union Force. 
63 EU (2009b), EUFOR TCHAD/RCA. http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1366&lang=en 
(2009-05-07). 
64 Högkvarteret (2008b), Bilaga 1 MTS Slutrapport efter insatsen i Tchad/CAR med TD01 och TD01F. 
Stockholm: Försvarsmakten, s. 4. 
65 Internationella Amfibiestyrkan respektive Tchad 01. 
66 Högkvarteret (2008c), Bilaga 2 MTS Slutrapport efter insatsen i Tchad/CAR med TD01 och TD01F. 
Stockholm: Försvarsmakten, s. 8-9. 
67 Högkvarteret (2008b), s. 5. 
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4.1.3 Logistisk översikt 
För att kunna föra in de mängder av materiel och förnödenheter som behövdes under 
operationen använde EUFOR sig av en SPOD68, Doualas hamn i Kamerun. Därifrån flögs 
eller transporterades, på tåg och lastbil, materielen vidare. Inom Joint Operation Area, JOA, 
var N´Djamena och dess strategiska flygplats ett nav för att ta emot materiel, förnödenheter 
och transitera förband, en strategisk APOD69. Här grupperades Multinational Joint Logistic 
Centre, MJLC, med en logistikenhet, vilka ansvarade för att koordinera logistiken inom JOA. 
I Area of Operation, AOO, var Abéché med dess taktiska flygplats och geografiska placering 
huvudort. Eftersom avståndet mellan de två städerna är närmare 100 mil grupperades där en 
Forward Logistic Base, FLB, med en logistikbataljon för att lösa understödet till förbanden 
inom AOO, vilket var huvuddelen av EUFOR. I Abéché grupperades även Force 
Headquarters, FHQ huvuddel, vilket ur logistiskt perspektiv ansvarade för att koordinera de 
operationella målsättningarna och logistiken inom AOO70. 

 

EUFOR AOI, JOA och regioner inom AOO
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Figur 3 De geografiska områdesindelningarna för EUFOR.71 

 
 

                                                 
68 Ports Of Debarkation, beroende på transportsätt dit görs tilläggen Air, Sea och Railhead. Akronymerna är 
APOD, SPOD och RHPOD. Alltså en omlastningsplats mellan olika transportsätt. 
NATO HQ (2007/1997), NATO Logistics Handbook. Brussels: NATO, kap. 1, s. 7. 
69 Airport of Debarkation, strategisk för att den har hanteringsytor och dess längd och beläggningsyta klarar att 
ta emot transportflygplan av typen An-124. Författarens kommentar. 
70 EU (2009c), EUFOR TCHAD/RCA. http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1373&lang=sv 
(2009-05-07). 
71 Jacobsson, Håkan (2007), Bildspel 071026_Eufor support C2 _FHQ J4 _C-UE. Logistikkonferens inför 
EUFOR operation i Tchad/CAR, där OHQ deltog. Befattning vid EU Operational Headquarters J4. Paris: 
EUFOR. (2009-04-16). 
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4.2 Tid 
”The loss of time is irreparable in war […] operations only fail through delays.”72 
 

4.2.1 Förberedelsetid 
Registerförbandet, Internationella amfibiestyrkan, ur vilken TD01 till huvuddel rekryterades, 
är en beredskapsstyrka med 30 dagars reaktionstid. Med anvisning från regeringen påbörjades 
en partiell aktivering och kompletteringsutbildning av styrkan den 25 september 200773. 
Utbildningen och den materiella tillförseln bedömdes vara så omfattande att förbandet inte var 
klart för deployering förrän drygt 100 dagar senare. Den faktiska deployeringen skedde först 
150 dagar efter anvisningen och inte ens då ansåg förbandet självt eller högre chef det som 
färdigutbildat74. Efter acklimatiseringen, ett halvt år efter anvisningen från regeringen och 
drygt tre månader efter riksdagsbeslut, fick högre chef ut den förväntade effekten av 
förbandet75. 
 
Under termin tre hade utbildningen skett med betoning på sjöoperativ förmåga, men insikten 
om att man fick dålig effekt av båtar mitt i Sahara gjorde att man tvingades till 
”kompletterande utbildning för att lösa fordonsoperativa uppgifter”76. Den logistiska 
problematiken i detta är att det av ett sådant beslut blir följdverkningar. Förutom utbildning av 
förare, skyttar och skyttesoldater, är det nödvändigt med nyutbildning av mekaniker. 
Dessutom bidrar det nya materielsystemet, i och med ovanan att hantera det, till bristande 
systemförståelse hos personalen. Konsekvensen blev i vissa fall att förbandet inte nyttjade 
materielsystemen77. Även för TD01F upplevdes tiden som begränsande för att nå upp till 
önskad utbildningsnivå78. 
 
Planeringen för operationen genomfördes av chefen för Insatsstaben och under honom 
lydande Marintaktiska staben, MTS, samt förbandet. Vid logistikkonferenserna, som 
anordnades inför deployeringen av EUFOR, deltog högkvarteret på J- och M-nivå vilket är 
naturligt. Dessvärre orienterades inte förbandet om planeringsläget och resultatet från 
konferenserna79. Följaktligen hade staben för TD01 ett bristfälligt logistiskt underlag inför 
operationen, vilket rimligtvis gjorde det svårt att prioritera och påverka packning av materiel 
inför deployeringen. 
 
Istället var det FMLOG som på MTS direktiv packade och lastade huvuddelen av 
utrustningen, vilket de gjorde transportoptimerat80. Följden blev att förbandet inte omedelbart 
kunde börja lösa sina uppgifter efter deployeringen. Sättet att packa på är viktigt ur en 
tidsaspekt, då högre chef med ovanstående lösning valde att underlätta packning i Sverige. 
Alternativet hade varit att lasta taktiskt, det vill säga att utrustningen lastas systemvis. Taktisk 

                                                 
72 Vego (2007), kap. 3, s. 19. Citat av Napoleon Bonaparte. 
73 Högkvarteret (2008c), s. 4. 
74 Ibid, Erfr2008:69. Samt: Högkvarteret (2008b), s. 13.  
75 Högkvarteret (2008b), s. 4-5.  
76 Högkvarteret (2008c), s. 3. 
77 Ibid, Erfr2008:26. 
78 Högkvarteret (2008d), Bilaga 3 MTS Slutrapport efter insatsen i Tchad/CAR med TD01 och TD01F. 
Stockholm: Försvarsmakten, Erfr2008:109. 
79 Högkvarteret (2008c), s. 4. 
80 Ibid, Erfr2008:36. 
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lastning innebär till exempel att en eller två containrar packas med en stabsplats och all den 
utrustning som behövs för att upprätta och driva den. Vid en transportoptimerad lösning lastas 
alla tält i en container, datorer och kablar i en annan etc. När dessa anländer med olika flyg 
fördröjs uppstarten för förbandet. Ytterligare en dimension i detta är omlastningsproceduren 
vid byten mellan transportsätt. Då finns möjligheten att redan i Sverige utgå från det sista 
transportsättet i kedjan. Exemplet kan vara en transportbandvagn 309, vilket gör att den 
taktiska flygtransporten, i det här fallet C-130 och den dessförinnan strategiska transporten på 
fartyg eller transportflyg inte blir optimerade utan transporterar ”luft och emballage”. 
Fördelen är att omfattande omlastnings- och lagringsåtgärder vid respektive POD undviks och 
att resurserna når användaren i operationsområdet på optimerad tid. 
 
Då inställer sig frågan vad som är dimensionerande, alltså vilken är den svagaste länken? 
Tiden i kombination med lastkapaciteten är dimensionerande och ofta är det de taktiska 
transporterna som är den svagaste länken. De taktiska transporterna under operationen 
utgjordes av flyg och till huvuddel civila lastbilskonvojer mellan N´Djamena och Abéché, där 
omloppstiden för marktransporterna var en vecka. Sett till marintaktiska stabens identifiering 
av avgörande punkter upptar transporterna huvuddelen av dessa under förberedelse- och 
etableringsskedet för TD0181. Hur kommer det sig då att förbandet upplever det, som att det 
finns möjligheter att förbättra förutsättningarna för lösandet av uppgifter inledningsvis82? 
Ovanstående analys är troligen en del av förklaringen. Den i kombination med bristande 
kunskap om logistikorganisationens förutsättningar och avväganden leder till skilda åsikter 
om hur tilltransporten bör lösas. Slutsatsen är att förbandet ska ges insikt och vara med och 
prioritera där det är möjligt, för att på det sättet bädda för att lösa huvuduppgiften på bästa 
sätt. Det görs genom logistikberedningar. 
 
Inom multinationella styrkor, vilket EUFOR är, utses lead nation för logistik. I det här fallet 
var det Frankrike, vilka också ansvarade för framtagande av ett logistikkoncept. Utöver lead 
nation utses role specialist, vilket betyder att de ingående länderna blir ansvariga för en eller 
flera funktioner eller tjänstegrenar.83 Förbandet påpekar i sin slutrapport att logistikkonceptet 
inte var klart, de upplevde på plats att hänvisningarna inte var entydiga84. Det hade kunnat 
avhjälpas med en logistikberedning med de inblandade parterna innan deployering eller på 
plats i Tchad. Då hade förbandet kunnat klarlägga vad som faktiskt var klart och vilka 
områden som de facto återstod att reda ut. Vad som inte framgår i slutrapporten är att ett 
förslag till logistikkoncept fanns framtaget och presenterades vid logistikkonferensen 26 
oktober 200785. 
 
Den operativa planeringen genomfördes i två spår, planläggningen av huvuduppgiften i 
operationsområdet och den separata planläggningen av logistiken86. Uppdelningen 
undergrävde koordinationen och förebådade de friktioner med tillhörande tidsåtgång som 
TD01 senare upplevde.  
 

                                                 
81 Högkvarteret (2008f), HKV 2008-02-18 01 800.63687 MTS Missionsorder TCHAD ANNEX A Appendix 1 
2008-01-07 Lines of operation. Stockholm: Försvarsmakten. 
82 Högkvarteret (2008c), s. 8. 
83 NATO HQ (2007/1997), kap. 1, s. 5. 
84 Högkvarteret (2008b), s. 14-15. 
85 Jacobsson (2007). 
86 Högkvarteret, MTS (2008i), Utkast logistikkompendium 2008-12-08. Stockholm: Försvarsmakten, s. 6. 
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4.2.2 Deployering 
Deployeringen av TD01 genomfördes så att personal och prioriterad materiel flögs in till 
N´Djamena. Det skedde med nio turer av transportflygplanet An-124 och omfattade totalt 800 
ton, vilket anlände samtidigt som den del av förbandet som var avsedd att ta emot och hantera 
materielen. Här uppstod två problemområden87:  
 

1. Logistik, i form av bristande omlastningskapacitet och ändamålsenlig 
hanteringsutrustning. En flaskhals uppstod för försörjningskedjan, med hänsyn till 
förmågan att ta emot, lagra, packa om och därefter distribuera ut till grupperingen och 
förbandet med annat transportsätt. 
 

2. Säkerhet, materielen bevakades inte av förbandet utan av ett civilt bevakningsföretag 
anlitat av EUFOR88. Det här var förbandets prioriterade materiel.  
 

Detta förbiseende i planeringen, kan ses som en egenskapad kritisk sårbarhet, som fördröjde 
grupperingen och mycket väl kunnat fördröja hela etablerandet i flera dygn89. Hade någon del 
av den prioriterade materielen försvunnit kunde operationen för svensk del ha omöjliggjorts. 
 
Sjövägen transporterade M/S Gute containrar och fordon från Norrköping till Douala i 
Kamerun, vilket tidsmässigt omfattade drygt 20 dygn. Materielen befann sig nu i JOA och 
efter lossning, transport, rangering på flygplatsen och lastning, flögs den 1500 ton90 tunga 
materielen med 17 turer av inhyrda AN-124 till N´Djamena91. Deployering av materielen var 
klar efter sju veckor.92 
 
De inhyrda personaltransportplanen hade under tilltransporten för liten lastkapacitet med 
hänsyn till soldaternas personliga utrustningar. Vid mellanlandningen på flygplatsen i 
Palermo vägdes, med hänsyn till flygsäkerheten, all utrustning in igen vilket försenade 
ankomsten till strategisk APOD i N´Djamena med 9 timmar.93  
 
I ordern för deployeringen framgår att målbilden för TD01 i N´Djamena var att under 14 
dagar acklimatisera personalen, ta emot och genomföra funktionskontroll på materielen, öva 
och att bygga upp förbandets underhållssäkerhet.94 Förbandet fick även beredduppgiften att 
omgruppera till Abéché i AOO. Under etableringen på Camp EUROPA tillkom uppgifterna 
skydd och bevakning. RSOM-processen95 var slut först i samband med att chefen för 

                                                 
87 Högkvarteret (2008b), s. 8, 14. 
88 Qvist, Magnus (2008), Uppgifter lämnade i samband med telefon- och mejlkorrespondans gällande packning 
och deployering av TD01/01F. Befattning vid Försvarsmaktens logistik, Joint Service Support. Stockholm: 
Försvarsmakten. (2009-04-22). 
89 Högkvarteret (2008c), Erfr2008:34. 
90 Högkvarteret (2008b), s. 14. I dokumentet redovisas 2000 ton, siffran är dock hög m.h.t. att An-124 lyfter ca 
90 ton under liknande klimatförhållanden. Författarens kommentar. 
91 Qvist (2008). 
92 Lewerth, Edward (2008), Uppgifter lämnade i samband med mejlkorrespondans gällande logistik vid 
TD01/01F. Befattning vid Marintaktiska staben M4. Stockholm: Försvarsmakten. (2009-05-14). 
93 Högkvarteret (2008c), Erfr2008:33. 
94 Högkvarteret (2008e), HKV 2008-02-18 01 800.63685 Order TD01 deployering TCHAD. Stockholm: 
Försvarsmakten. 
95 Reception, Staging, Onward Movement. Processen omfattar den operativa transporten där materiel och 
personal transporteras åtskilt för att slutligen återförenas och bilda ett förband igen. Författarens kommentar. 
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förbandet återtog befälet över personal och all materiel den 15 april 2008.96 TD01 hade dock 
underställts EUFOR redan den 17 mars97. 
 

4.2.3 Uthållighet 
Planeringsförutsättningarna var att TD01 skulle svara för egen förnödenhetsförsörjning och 
vara grupperade i södra delen av operationsområdet, vilket innebar en omloppstid på ett dygn. 
Behovet av rörelsen var ett antal gånger i veckan vilket tolkas som 2-3 vid normal 
belastning.98 Med facit i hand var huvuddelen av förbandet, under större delen av tiden, 
grupperade inne på Camp des Etoile, alltså vid EUFOR:s främre logistikbas99. 
Logistikbataljonen där bestod av 445 personer100. Hade Sverige hämtat in uppgifter med 
precision och ställt krav på motparten, skulle mycket materiel kunnat lämnas hemma. Pack-, 
transport- och saneringskostnaderna för den överflödiga materielen var helt onödiga. 
Flexibilitet genom att sent stuva om i packplaner med hänsyn till deployering och nya 
ingångsvärden leder till lägre kostnader. Organisationen och metoderna bör alltså anpassas för 
flexibilitet men samtidigt ställa grundläggande krav på precision. Därmed ställs det krav på de 
regelverk som styr transporterna, i det här fallet både Sveriges egna för TD01 och de 
multinationellt samordnade av Frankrike, gällande EUFOR. 
 
Underhållsäkerheten byggdes upp samtidigt som förbandets övriga materiel och personal 
deployerade. Den beordrade underhållsäkerheten omfattade tio dagars förbrukning101 
avseende ammunition och livsmedel, såväl hållbara som färska. För vatten var 
underhållsäkerheten 30 dagars förbrukning. Med den fördelaktiga grupperingen i Abéché 
följde att Lead Nation Logistics som var Frankrike, ansvarade för huvuddelen av 
försörjningen med förnödenheter från bakre nivå. Det gällde dock inte nationsspecifik 
materiel som reservdelar och läkemedel.102 
 
Underhållsäkerhet får inte bli en generell siffra utan de ansvariga för planeringen ska där 
definiera vad som ska uppnås. Ej genomtänkta och behovsstyrda krav inom tjänstegrenarna 
kan leda till avsevärda mängder att transportera och att förvara under rätt förhållanden. Det 
kan vara motiverat att ta risker avseende ovanstående och avväga belastningen på 
försörjningsorganisationen och tiden för deployeringen. Uppbyggnad av underhållsäkerhet 
bör ske innan huvuddelen av soldaterna tilltransporteras och därmed konkurrerar om 
resurserna. 
 
För att exemplifiera och ge en bild av hur mycket vatten en soldat beräknas förbruka och 
påvisa belastningen på försörjningsorganisationen, används siffror från operationen. 
Genomsnittsförbrukningen av dricksvatten under operationen var planerad till 15 liter/dygn, 
med en underhållsäkerhet på 30 dygn blir det 450 liter103. På taktisk nivå är det normalt att 
                                                 
96 Lewerth (2008). 
97 Högkvarteret (2008b), s. 5. 
98 Högkvarteret (2008c), s. 14. 
99 Forward Logistic Base, FLB. 
100 Höglander, Stefan (2008b), Bildspel Presentation_TrängR_26Jan_Hoglander. Befattning vid EUFOR 
Tchad/CAR Force Headquarters JOC. Abéché: EUFOR.(2009-04-22). 
101 Days of Supply, DOS. 
102 Högkvarteret (2008h), HKV 2008-02-18 01 800.63687 MTS Missionsorder TCHAD Annex R. Stockholm: 
Försvarsmakten. 
103 Ibid. 
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hantera flaskvatten på pall, varje pall rymmer 756 liter flaskvatten eller 1512 halvlitersflaskor. 
Det innebär att var pall innehåller en underhållssäkerhet för 1,7 soldater.  
 
Dagsförbrukningen för 200 soldater blir 3000 liter vatten, vilket motsvarar 4 pallar vatten 
eller lite drygt 6000 halvlitersflaskor. Det totala antalet liter vatten för den beordrade 
underhållsäkerheten blir 3000 liter/dag gånger 30 dagar, vilket är 90 000 liter vatten och 
motsvarar 119 pallar. 
 
Rullflaken på Försvarsmaktens lastbilars rymmer 12 pallar, vilket alltså motsvarar 3 dagars 
underhållsäkerhet och 10 lastbilar rymmer 30 dagars underhållsäkerhet. För transportflyg med 
C-130 är siffrorna att på varje palett, vilket är det man lastar på, får det plats 5 pallar och 
planet rymmer 6 paletter. Kapaciteten är alltså volymmässigt 30 pallar, men planet lyfter 
under förhållanden som i Tchad endast 10-12 ton. Pallarna väger 756 kg och med 30 pallar 
innebär det 22 680 kg. Följden blir att C-130 tar 15 pallar och för att bygga upp 
underhållsäkerheten avseende dricksvatten åtgår 8 turer. 
 
Under TD01:s del i operationen var omloppstiden från N´Djamena till Abéché enligt EUFOR 
FHQ ca 1 vecka, erfarenhet från TD01 säger 5-10 dagar enkel resa104. Omloppstiden för 
marktransporter räknat med 9 dagar, innebär en ständigt pågående transport omfattande 3 
lastbilar enbart med vatten. För transportflyget (drygt 12 ton) innebär det 16 pallar eller 4 
dagars förbrukning/tur. Det betyder en flygtransport var fjärde dag enbart med dricksvatten 
för att understödja kompaniet på 200 soldater.  
 
Initialt skickades tre turer med C-130 från Sverige till JOA med ammunition, huvudsakligen 
finkalibrigt och granatgevärsammunition. Av säkerhetsskäl gällande farligt gods går det inte 
att fylla planen enbart med ammunition, men med tanke på att de lastar 10-12 ton så ger det 
en uppfattning om hur mycket ammunition som transporterades till Tchad.105 Förvaringen av 
förnödenheter var problematisk både ur värme- och fuktighetssynpunkt. Termiter visade sig 
även de vara ett hot. De förstörde vid ett tillfälle 1/3 av de hållbara livsmedlen, vilket 
medförde att förbandet kraftigt underskred den beordrade underhållssäkerheten106.  
 
Antalet förrådsbeteckningar för reservdelar, vilket redovisas i Deltalager TD 323, var 2189 
stycken varav 208 efter operationens slut hade haft ett uttag. Siffrorna kan tolkas som en 
överdimensionerad underhållsäkerhet inom den tekniska tjänsten, men mer troligt är att 
analysen innan operationen kunde ha genomförts med högre precision. Ytterligare 109 artiklar 
beställdes och köptes in, vilket styrker att reservdelarna i TD 323, var för många och till viss 
del fel artiklar.107 En felaktig analys påverkar förbandets uthållighet påtagligt i händelse av att 
det blir isolerat, vilket motverkar själva syftet med att bygga upp en underhållsäkerhet.  
 
När förbandet hade delats i två grupperingar, N´Djamena och Abéché, uppstod en brist på 
kompetens för vidmakthållandet av uthålligheten. Behovet av att ha en teknisk chef på plats 

                                                 
104 Erfarenhetsseminarium TD01/01F, (2008-11-21). 
N:/HKV/INS/INS_Lessons_Learned/INSS/Övrigt/SSS_DVDTCHAD_2008/index.html. Stockholm: 
Försvarsmakten. (2009-05-07), bild 0-11. 
105 Qvist (2008). 
106 Högkvarteret (2008d), s. 20. 
107 Försvarets materielverk (2009c), Bilaga 11 till FMV AK Log 9911/2009, Validering av insatsförband efter 
genomförd insats i Tchad. Stockholm: FMV. 
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för att ge order om, utbilda och följa upp den tekniska tjänsten vid förbandet var påtaglig. På 
sikt kunde det ha påverkat patrull- och eskorteringsuppgifterna.108 
 
Med hänsyn till understödet från N´Djamena och Abéché till baser inom operationsområdet, 
krävdes vägrekognosering. Infrastrukturen var i området bristfällig vilket ledde till ett flertal 
fastkörningar och förstörelse av förnödenheter. Ett av exemplen är när en pluton ur TD01 
eskorterade en konvoj med 27 kontrakterade lastbilar de 100 milen mellan N´Djamena - Goz-
beida. Detta gjordes utan tillräckliga underrättelser och med ovanstående friktioner.109. En 
lösning på problemet är att använda sig av flygrekognosering för att på så sätt tjäna tid och 
förekomma omfattande förseningar. Under en operation med besvärliga klimatförhållanden 
och långa transporttider har helikoptrar, spaningsflyg eller obemannade flygfarkoster en viktig 
uppgift att fylla, för att skapa ett tillräckligt gott underättelseläge. 
 
Understödet och personaltransporter mellan strategisk och taktisk APOD var till stor del 
uppbyggt på flyg, dessvärre tog sig den frekventa bristen på taktiskt flyg sitt uttryck i 
ersättningstransporter på marken. Förutom tiden och de obekväma förflyttningarna ökade 
även risken att förnödenheter, materiel och personal kunde skadas.110 
 
Trots utbildning och order för preventiv medicin insjuknade soldater på grund av bristande 
hygien och livsmedelshantering, vid två separata tillfällen111. I operationsordern återfinns 
under hygien och hälsoskydd att ”All mat och allt vatten som inte kommer från kontrollerade 
och säkra källor skall undvikas.”112Händelserna pekar på hur nödvändig tjänstegrenen är 
under rådande klimatförhållanden. Det ena tillfället orsakades av grillad mat inne på Camp 
Europa, där 17 stycken insjuknade med diarréer under två dygn. Det andra var vid ett 
restaurangbesök inne i Abéché.113 Incidenterna visar på vikten av att den enskilde kan hantera 
kunskaperna i preventiv medicin samt att förbanden uppfyller kraven för hantering av 
livsmedel. En utslagning på 10 % av förbandets personal riskerar i längden att påverka 
lösandet av huvuduppgiften. 
 
Förbandet med avveckling som huvuduppgift anser att NMCC114 krav om cargomanifest kom 
för tidigt med följden att det ”fick gissas vad som skulle transporteras i vilken container”115. 
Förbandet var fortfarande operativt när behovet uppstod av cargomanifest och 
transportplanering på högre nivå. Staben tvingades till en avvägning om var den skulle lägga 
sin kraft, på de taktiska uppgifterna och vidmakthållande av den egna uthålligheten eller 
förberedandet och planerandet för avvecklingen. Ett rimligt antagande av staben borde varit, 
vid en så kort operation som TD01/01F var, att redan vid etablering i operationsområdet 
planera och vidta åtgärder för avveckling och hemtransport. 
 
Upphandlingsförmåga är en viktig del och förbanden hänvisar till FMLOG UpphE som är 
ansvariga för detta inom Försvarsmakten. De tillhör dock bakre nivån av logistiken och 
slutsatsen bör vara att kvartermästarfunktionen på främre nivå ska klara av detta. Utvecklas 
                                                 
108 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:127. 
109 Högkvarteret (2008c), Erfr2008:65. 
110 Ibid, Erfr2008:37. 
111 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:170. 
112 Högkvarteret (2008h). 
113 Högkvarteret (2008c), s. 23. 
114 National Movement Coordination Center, Förvarsmaktens högkvarter. 
115 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:103. 
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tanken innebär det att denna kunskap bör vara en del av logistikofficerens utbildning. 
Kvartermästarfunktionen på kompani eller bataljonsnivå ska därmed vara bemyndigad och ha 
resurser för detta. På detta sätt skapas förmågan till upphandling på rätt nivå och där behovet 
uppstår under genomförandet av en operation.116 En alternativ lösning är att 
”upphandlingspersonal” är placerad över tiden vid MJLC. 
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Figur 4 Geografisk situation och transporttider (mark) i Joint Operation Area.117 

 

4.2.4 Timing 
Försvarsmaktens timing att skicka ett beredskapsförband på en expeditionär operation kunde 
inte ha varit bättre med hänsyn till det reformarbete som genomförs. Det har fått 
försvarsgrenarna att tänka och samarbeta med begrepp som gemensamma operationer och 
multinationalitet. Det är ett sätt att värdera hur långt Försvarsmakten kommit när det gäller 
praktiserad interoperabilitet. 
 
Vid tiden för den planerade deployeringen genomförde rebellerna Alliance National en 
offensiv österifrån mot N´Djamena och lyckades tränga sig fram till presidentpalatset. 
Tchadiska regimens försvars- och säkerhetsstyrkor tvingade dem på reträtt och i samband 
med att EUFOR:s och TD01:s deployering väl kunde genomföras, framgrupperade de förband 
och tyngre materiel till de östra gränsområdena. Konsekvensen av händelsen, blev för 
svenskarna att deployeringen försköts framåt i tiden. Det positiva var att TD01 fick mer tid 
för utbildning och samträning. Den uppenbara nackdelen blev att förbandet inte kunde komma 
på plats för att lösa huvuduppgiften, vilken var att öka säkerheten i området. Sett till 

                                                 
116 Högkvarteret (2008b), s. 9. Officeren bör alltså få utbildning inom grundläggande juridik, avtalsskrivning, 
och ekonomi. Författarens kommentar. 
117 Höglander, Stefan (2008a), Bildspel CJ4presentation. Befattning vid EUFOR Tchad/CAR Force 
Headquarters JOC. Abéché: EUFOR. (2009-04-22). 
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huvuduppgiften för den expeditionära operationen var den planerade tidpunkten för 
deployering ett exempel på dålig timing. 
 
Under planläggningen fanns de nödvändiga ingångsvärden som hade behövts, för att förutse 
det omöjliga med att avveckla operationen under regnperioden. Lösningen med hänsyn till att 
soldaternas kontrakt skulle löpa ut, var en fortsättningsstyrka. Det är en dyr konsekvens av 
dålig timing för att avveckla en operation. 
 

4.3 Rum 

4.3.1 Fysiska rum 
Operationens absolut största utmaning var de fysiska rummen. Följande jämförelse används 
för att beskriva situationen. Area of interest omfattade ett område 15 gånger Sveriges yta. 
Joint operation area innefattade förutom Tchad och CAR även Kamerun, en yta motsvarande 
fem Sverige. Slutligen omfattade area of operations118 ungefär halva Sveriges yta.119 
 
Den enda övervakningsyta som nämns i brigadreglementena är för mekaniserat 
spaningskompani, som ska kunna övervaka en yta av 250 km2.120 Används den siffran för de 
stridande bataljonerna, vilka består av fyra kompanier blir siffran 1000 km2 och för fyra 
bataljoner blir det för brigaden omkring 4000 km2. Alltså en yta motsvarande 5 x 8 mil och då 
utgörs brigaden av lite drygt 5000 soldater. Med hänsyn till att den använda siffran tillhör ett 
spaningskompani är den med säkerhet i överkant för vad de övriga kompanierna och därmed 
brigaden ska klara av. 
 
Att EUFOR som bestod av 3400 soldater, skulle kunna upprätthålla någon typ av 
markoperativ kontroll i operationsområdet, en yta av halva Sverige, var naturligtvis svårt. 
Koncentrationen av förband och deras uppgifter låg i enlighet med resolution 1778 i närheten 
av flyktingläger och utmed större vägar och knutpunkter. För TD01 var det ansträngande att 
bevaka Camp Europa och Camp des Etoile där den senare av de två omfattade 1500 x 500 
meter. 
 
Genom att sätta den expeditionära operationens ytor i proportion till en svensk brigad får man 
en tydlig indikation på att uppgifterna för de militära styrkorna är så vitt skilda att krav och 
förmågor påverkas. Slutsatsen är att rummets betydelse i grunden förändrar uppträdandet, 
vilket i nästa steg bör rendera i förändringar avseende utbildning och sammansättning av 
förband.  
 
Att gruppera i ett fåtal baser av bataljonsstorlek, vilket EUFOR gjorde, är en styrka ur ett 
logistiskt perspektiv. Det ger möjlighet till ett effektivt och rutinmässigt understöd. Den stora 
fördelen med den orörliga grupperingsformen bas eller camp, är att det ges möjlighet att 
lagerhålla underhållsäkerhet på annat än fordon.121 Detta gör att det kan byggas upp stora 

                                                 
118 AOO är i texten detsamma som operationsområde. 
119 Uträkningarna är grundade på följande källor: Höglander (2008a).  
Times Books (1997/1972), The Times Atlas of the World. London: Times Books. 
120 Försvarsmakten (1997), BrigR A Bat, bilaga 1 Bataljon. Stockholm: Försvarsmakten, s. 7. 
121 Bas är den mer fältnära eller outvecklade grupperingsformen, vilken kan byggas ut till en camp. Författarens 
kommentar. 
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kvantiteter ute i operationsområdet som leder till att förbanden klarar sig självständigt ett 
bestämt antal dagar. De blir på så sätt mindre känsliga för störningar från motståndaren, väder 
och friktioner. Gränssättande för grupperingsformen är i de fall det finns någon form av 
lufthot, vilket av nödvändighet tvingar fram en mer spridd och rörlig grupperingsform. 
 
Operationsområdets geografiska läge kom sig naturligtvis av att det var där man skulle lösa 
tilldelad uppgift. Svårigheterna var att få förnödenhetsförsörjning att fungera med 
omloppstider på en vecka för marktransport mellan MJLC och FLB. Att dessutom bygga upp 
försörjningen på civila kontraktorer är en risktagning. Dock har den franska operationen 
Epervier, som pågått sedan 1982, en av sina baser i Abéché. Det gjorde att det fanns ett 
fungerande transportnät. Men Sverige valde en annan transportör, som därmed inte 
omfattades av EUFOR:s avtal122. Transporttiderna från FLB i Abéché till de multinationella 
bataljonerna i operationsområdet varierade stort. Från Abéché till Forchana tog det en halv 
dag enkel resa, två dagar till Iriba i norr, två dagar till Goz Beida i söder, dock var vägen 
oframkomlig under regnperioden. Till basen i Birao (CAR) fanns det ingen väg. 
 
Med hänsyn till avstånden och att EUFOR till stor del byggde upp sin logistikorganisation på 
civila transporter, tvingades styrkan till en stillastående grupperingsform. En rörlig och mer 
spridd gruppering i mindre enheter ställer krav på ett genomarbetat koncept avseende 
understödet. Lägesuppföljning och kommunikation tillsammans med en ersättning av 
förnödenheter varje dygn, blir då dimensionerande. Därmed kommer även förbandens 
uppgifter att påverkas, då det ställs krav på att de egna underhållsvägarna kontinuerligt hålls 
öppna. Det kommer även att bli ett behov av en procentuellt större andel logistikförband. 
 
Med hänsyn till de stora avstånden kunde inte tiderna för omhändertagande av personal 
hållas. Transporttiden för helikoptrar överskred den kritiska tiden en timma vid transport till 
Role 2123 förmåga, vilket utgjordes av det italienska fältsjukhuset i Abéché124. Avstånden och 
transporttiderna var framförallt kritiska vid eskortering av konvojer och under 
patrulleringsuppgifter.125 Räckvidden för Medevac-helikoptrarna126 var vid dessa tillfällen 
inte tillräcklig, vilket innebar att konvojerna medförde 800 liter flygfotogen för tankning av 
dem127. 
 
Väder och klimat påverkade förbandet i sin helhet och TD01:s förbandsplats är ett talande 
exempel på hur man försökte möta problemet. Planeringsförutsättningen var att förbandet 
skulle uppträda isolerat, vilket medförde att underhållsäkerheten byggdes upp mot 30-90 
dagar. Detta gjordes med hänsyn till läkemedlens hållbarhet och påverkan av klimatet. Trots 
detta förstördes vid ett tillfälle samtliga vaccin på grund av bristande hantering.128 
 

                                                 
122 Höglander (2008b). Med avtal avses SOFA, Status of Forces Agreement. 
123 Högkvarteret (2007b), Försvarsmedicinskt inriktningsbeslut 07. Stockholm: Försvarsmakten. 
Innebörden är livräddande kirurgi innan tillväxten av bakterier tilltar i logaritmisk skala. Role 2 används 
tillsammans med begreppet Golden hour. Författarens kommentar. 
124 Högkvarteret (2008c), s. 30. 
125 Lewerth (2008).  
126 Medical evacuation. Helikoptrar som är materiellt iordningställda och personellt utrustade för vård under 
transport. Författarens kommentar. 
127 Högkvarteret (2008d), s. 23. 
128 Högkvarteret (2008c), s. 30. 
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Vädret påverkade även möjligheterna att nyttja helikoptrar och flyg. Från 
erfarenhetsseminariet efter operationen redovisas att den norra och södra delen av 
operationsområdet hade olika klimatförutsättningar. I den norra delen av operationsområdet 
tvingades all verksamhet nedgå till 50-75% av tiden från juli till september. I det södra 
området var situationen liknande för helikopterverksamheten från maj till oktober. 
Markoperationer och taktiskt flyg var påverkade i större utsträckning och klimatförhållandena 
betecknas som hindrade för transportflyg och markoperationer under större delen av perioden 
juni till oktober.129 I det här skedet hade det varit motiverat att öka underhållsäkerheten på 30 
dagar avseende vissa tjänstegrenar. För även om verksamheten i form av fordonsburen 
patrullering och eskortering minskade, är förbrukningen av drivmedel konstant för elverk, 
klimatanläggningar, torrluftning och funktionscontainrar. 
 

4.3.2 Informationssystem 
Kompetensen att hantera de digitala såväl som analoga stödsystemen kräver 
förhållandemässigt mycket utbildning och praktiskt handhavande för att det ska fungera i 
operativ verksamhet. Dessutom krävs systemförståelse då systemen är just olika system och 
inte ett. Det här är synligt vid användning av hemliga system och utskrifter och hantering av 
information mellan hemliga och öppna system, vilket på en stabsplats kan generera två till tre 
klienter för en användare.130 
 
Exempelvis är behovet vid en stab som TD01 en klient som hanterar hemlig information, som 
ordrar från högre chef. Om alla ska arbeta i hemligt nätverk är snart det hemliga inte hemligt. 
Därför är huvudnätverket i ett separat konfidentiellt system, då man fortfarande inte vill att 
utomstående ska kunna ta del av informationen, eller plantera virus i systemen. För att kunna 
utföra sin tjänst krävs att vissa befattningar har tillgång till Internet för att kunna läsa och 
lägga ut information. Utöver detta finns uppföljningssystem för fordonskonvojer, 
förnödenheter och beställningar av teknisk materiel. I sin vardag, i Sverige, använder 
officeren ett annat system, vilket är det som denne antagligen hanterar bäst. Detta är en 
ironisk men ändå logisk paradox, inte desto mindre är det sårbart, när lednings- och 
stödsystemen motverkar sitt syfte. Det här talar för att om man ska bli duktig på något ska 
man hålla på med det, med andra ord börjar teknikutvecklingen bli så omfattande att den i sig 
själv talar alltmer för stående förband. 
 
Brister i förtroende för systemen uppkommer just genom att individen inte klarar av att 
hantera dem eller att man blivit beroende av dem: 
 

Logistikverktyg måste fungera på i ett mycket tidigt skede av etableringen för att inte 
exempelvis transportuppföljningen av materiel skall haverera. […] Uppföljning och 
återrapportering av reservmateriel som beställdes respektive levererades och mottogs 
har ej fungerat tillfredställande, kanske främst beroende på att LIFT ej varit 
uppkopplat.131 

 
I förlängningen blir oförmågan att hantera systemen en säkerhetsrisk, som att hemliga 
uppgifter kan komma i fel händer. Ett annat exempel är att fordonsuppföljningssystemet 

                                                 
129 Erfarenhetsseminarium TD01/01F (2008-11-21), bild 2-18. 
130 Högkvarteret (2008c), s. 31-32. 
131 Högkvarteret (2008b), s. 15. 
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kunde ha ”nyttjas bättre och mer frekvent”132. Att inte ha vetskapen om att en konvoj eller 
enstaka fordon är i behov av hjälp, kan komma att betalas med människoliv.133 
 

4.3.3 Människorelaterade rum 
De kulturella skillnaderna inom EUFOR gjorde sig gällande vid den praktiska tolkningen av 
FN-resolution 1325134. Trots att chefen för EUFOR, vid upprepade tillfällen påtalat att 
personalen inte skulle nyttja prostituerade i JOA, var det svårt att skapa förståelse för den 
liktydiga svenska tolkningen. Att utnyttja prostituerade uppfattades inte som fel utan den 
fysiska effekten, könssjukdomarna, var kärnan till problemet. Könssjukdomarna innebar 
nämligen att sjukvårdsorganisationen belastades och att soldater uteblev från tjänst. 
Lösningen på att de utdelade kondomerna sprack och sjukdomarna därmed spreds, var att 
tilldela glidmedel. Svensk personal är inte misstänkt för att ha varit verksam i ovanstående 
sexhandel.135 Tillgängligheten för de svenska soldaterna till den gemensamma hälso- och 
sjukvårdsorganisationen på Role 2 nivå påverkades alltså av de olika värderingarna inom den 
europeiska styrkan. 
 
Dagens svenska samhälle har skapat en informationskultur som inte ska negligeras ifall den 
enskilde individen ska fungera optimalt: 
 

Dagens soldat tycker inte det är jobbigt med 54 graders värme, konserverad mat i 47 
dygn och en osäker och instabil omgivning med beväpnade människor så länge hyfsat 
normal kommunikation med nära och kära kan upprätthållas.136 

 
Lösningen är tvådelad, antingen sänds inte förband till de områden där det inte går att 
upprätthålla en god informationsnivå eller så sätts informationsnivån i relation till uppgiften. I 
begreppsanalysen påtalas vikten av den särskilda mentala inställning som är väsentlig under 
expeditionära operationer. Kontakten med anhöriga är en växande del av detta vilket det bör 
arbetas mer med, för att förbereda soldaterna och deras familjer på operationens 
förutsättningar. 
 

4.4 Styrka 
”In war, the morale is to the physical as three to one.”137 
 

4.4.1 Friktioner 
Vid deployeringen av TD01 tog en del av materielen skada av att lastutrymmet i 
transportflygplanet AN-124 inte var tryckutjämnat, med följden att delar sprack. Under 
lastbilstransporterna på de dåliga vägarna till Abéché skakade funktionscontainrar sönder så 

                                                 
132 Högkvarteret (2008d), s. 33. 
133 Högkvarteret (2008c), Erfr2008:78. 
134 FN (2000), Resolution 1325. 
http://www.peacewomen.org/1325inTranslation/1325Swedish.pdf (2009-05-28). 
135 Högkvarteret (2008d), s. 36-37. 
136 Högkvarteret (2008c), Erfr2008:40. 
137 Vego (2007), kap. 3, s. 33. Citat av Napoleon Bonaparte. 
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illa att de fick repareras innan de kunde börja användas.138 De båda exemplen är små 
friktioner som ständigt påverkar det Vego kallar Combat power, den verkliga förmåga styrkan 
har och vilken effekt man kan få ut av den. 
 
Under redeployeringen inträffade två händelser som är starka exempel på vad friktion kan 
innebära. Konsekvenserna av dem uteblev med hänsyn till den operationella målsättningen, 
vilket inte varit fallet om de hänt vid deployeringen. Vid båda tillfällena blev resultatet 
negativt avseende de ekonomiska kostnaderna. 
 
Transporten från N´Djamena till Douala, SPOD, var planerad till 17 flygtransporter med AN-
124. Beroende på olika tolkning av avtalet mellan EUFOR och Tchadiska myndigheter fick 
10 transporter ställas in. Ersättningen blev lastbilstransporter de 170 milen och därmed en 
fördröjning på ca 2 veckor innan materielen kunde lastas för fartygstransporten till Sverige. 
Transport av känslig materiel genomfördes med tre C-130 direkt till Sverige.139 Förbandet 
skulle enligt ingångna avtal ha lämnat JOA innan oktobers utgång140. M/S Hoburgen lämnade 
JOA två dagar över tiden, den 2 november klockan 1200141. 
 
Under transporten av TD01F:s materiel från Douala till Södertälje hamnade fartyget i storm 
på Nordsjön. Delar av förbandets materiel skadades och händelsen är under utredning.142 
Under en deployering kunde konsekvensen av händelserna ha inneburit att TD01 inte hade 
löst sina uppgifter eller fått begränsad operativ förmåga.  
 

4.4.2 Fysiska indikatorer 
Vid deployeringen av TD01 var den organisatoriska uppdelningen gjord så att en särskild 
deployeringsstyrka skulle vara först på plats med ansvar för materiel och att påbörja 
etablerandet av en svensk del på Camp Europa.143 Deployeringsstyrkan bestod alltså inte av 
personal ur förbandet.144 Detta redovisas som en korrekt åtgärd i erfarenhetsrapporterna och 
något som man ska ta med sig till kommande operationer. Men frågan är om inte just detta är 
en väsentlig del av det grundläggande problemet för hela operationen? Förbandet hade ett 
behov av att vara involverade inom både planering och förberedelser. Poängen är att 
förbandet på det viset får ett helhetsgrepp över deployeringen och den fortsatta uppgiften, 
vilket varken movcon-145, deployerings- eller fartygsstyrka har.  
 
I erfarenhetsrapporterna påtalas vikten av bärgningsförmåga och i samma stycke nämns att 
vinsch på fordon är en förutsättning för att röra sig i området.146 Rapporterna nämner också att 
arbetsfordon är oumbärliga både vid iordningställande av grupperingen och vid hantering av 
förnödenheter.  
 
                                                 
138 Högkvarteret (2008c), Erfr2008:51. 
139 Högkvarteret (2008b), s, 20. 
140 Ibid, s. 5. 
141 Qvist (2008). 
142 Högkvarteret (2008b), s. 19. 
143 Högkvarteret (2008e). 
144 Högkvarteret (2008g), HKV 2008-02-18 01 800.63687 MTS Missionsorder TCHAD ANNEX B Appendix 3 - 
Task Org 2007-12-12. Stockholm: Försvarsmakten. 
145 Movement control. 
146 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:153. 
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Vid det stora antal konvojer förbandet genomfört (både militära och civila) har 
hjullastarens möjlighet till lastning och lossning varit direkt avgörande för dess 
genomförande.147 

 
Arbetsfordon som kan hantera de materielsystem som transportorganisationen är uppbyggd 
med är alltså centrala under en expeditionär organisation, där stora delar av västerlandets 
infrastruktur saknas. Används Försvarsmaktens rullflakssystem i transportorganisationen 
minskar sårbarheten och beroendet av arbetsfordon. 
 
Enligt Försvarets materielverk så hade TD01 ett utrustningsbehov som täcktes av 900 
förrådsbeteckningar, men vid den expeditionära operationens avveckling kan de konstatera att 
redovisad mängd är 2450 förrådsbeteckningar. Antingen fanns i förbandet en betydande ”bra 
att ha mentalitet” eller så var originallistan fullständigt otillräcklig. Det allvarliga är att den 
materiella valideringen av förbandet gjordes på originallistan148. Valideringen är en av 
förutsättningarna för att sätta in i förbandet. Differensen mellan antalet förrådsbeteckningar 
kan mildras något med hänsyn till att de är dubbelintecknade i beställningssystemet. Av de 
drygt 1300 artiklar som inte har någon spårbarhet till originallistan är den övervägande delen 
reservdelar, verktyg och läkemedel. Det finns dock en del artiklar det går att fundera över som 
Playstation, våffeljärn, boxningshandskar, yogamattor och brevknivar.149 
 
För att utveckla ovanstående resonemang hade förbandet med sig 27 avfuktare som skulle 
användas till klimatkänslig materiel under regnperioden. Vid materielinventeringen efter 
redeployeringen till Sverige upptäcktes att materiel var fuktskadad. Det signifikativa är att alla 
avfuktare inte var använda utan en del låg kvar i sina förpackningar, med den ironiska 
konsekvensen att även de var fuktskadade.150 Förbandet hade med andra ord så mycket 
materiel att de inte orkade eller kunde ta hand om den, de visste helt enkelt inte vad de hade i 
containrarna.  
  

En hel del reservmateriel som ingick i förbandets utrustning har beställts i Sverige på 
grund av bland annat kompetensbrist samt okunskap om var materielen kunde 
återfinnas.151 

 
Med andra ord beställde förbandet artiklar från Sverige som i vissa fall fick köpas in, för att 
därefter skickas till operationsområdet. I själva verket fanns en identisk artikel hela tiden vid 
grupperingen, några meter från beställaren. Grunden till problematiken ligger naturligtvis i att 
amfibieförbandet inte hade med sig den materiel de var vana att hantera. När personal är 
nyutbildad på R/U materiel blir det för mycket att dessutom ta till sig den operationsspecifika 
och klimatanpassade materielen. Det visas även genom att vården av fordon och materiel var 
bristfällig. Spårbarhet avseende tillsyn av ansvarigt befäl i kontrollböckerna är obefintlig152. 
Att inte kunna sin materiel innebär en begränsning i alternativa sätt att lösa uppgifter. 

                                                 
147 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:138. 
148 Listorna det hänvisas till är FMV master 93000A, vilken är identisk med förbandets IOR-lista inom 
Försvarsmakten. 
149 Försvarets materielverk (2009b), Bilaga 9 till FMV AK Log 9911/2009, Validering av insatsförband efter 
genomförd insats i Tchad. Stockholm, FMV. 
150 Qvist (2008). 
151 Högkvarteret (2008c), s. 15. 
152 Försvarets materielverk (2009a), Bilaga 1 till FMV AK Log 9911/2009, Validering av insatsförband efter 
genomförd insats i Tchad. Stockholm, FMV, s. 8-9. 
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I samband med att TD01F påbörjade avvecklingen anslöt en avvecklingstyrka, då förbandet 
inte hade kompetens att genomföra vård och packning. Men det konstateras också att 
”Mängden logistiksoldater och den breda kunskapsbredd de innehade hjälpte förbandet 
avseevärt [sic!] i avvecklingsarbetet.”153 Underhållssäkerheten på 30 dagar avseende 
reservdelar påverkade avvecklingen negativt. Bakre nivå i Sverige hade förbisett att behovet 
rimligtvis kan nedgå då det inte längre återstår 30 dagar av operationen. Förbandet tog emot 
materiel ända in i slutet154. 
 
Inför avvecklingen av operationen beordrades TD01F att vattensanera viss materiel155. Att 
göra detta i ett ökenområde där lokalbefolkningen lider av vattenbrist kan leda till oönskade 
komplikationer. Förutom att verksamheten kan uppfattas som absurd leder det till en påtaglig 
belastning av försörjningsorganisationen. Jordbruksverkets regler i kombination med 
Försvarsmakten saneringsrutiner bör avseende detta ses över. 
 
Ovanstående resonemang indikerar att förbandet var för dåligt utbildat på sin materiel och att 
en expeditionär operation ställer utökade logistiska krav på förbandet i alla led. Eftersom de 
operativa transporterna är en förutsättning för att man ska lösa huvuduppgiften, krävs kunskap 
avseende koncept, packning och sanering. 
 

4.4.3 Abstrakta indikatorer 
TD01 var till 87% rekryterat ur insatsförbandet IAS, vilket lade grunden till ett förband med 
god förbandsanda och sammanhållning. Samträningen inom förbandet var hög för de tidigare 
uppgifterna, men det lyser igenom en besvikelse över det nya uppträdandet och de uppgifter 
som förbandet fick lösa inom EUFOR: 
 

Kompaniet var organiserat för att lösa självständiga uppgifter […] I kompaniet fanns 
samverkans- och underrättelseanalysförmåga. Verkliga uppgiften blev som 
snabbinsatsstyrka med bevaknings- och eskortuppgifter.156 

 
För TD01F var situationen annorlunda och förutsättningarna till samträning små. Staben hade 
inte innan de var i operationsområdet genomfört ett bedömande eller hållit en samlad 
ordergivning. Inte heller stabsrutiner eller lösandet av huvuduppgiften för förbandet var 
kvalitetssäkrat.157 Det var svårt att, under den korta tid som TD01F var i operationsområdet, 
skapa en förbandsanda, framför allt genom att de ärvde personal ur TD01 som mentalt hade 
svårt att anpassa sig till det nya ledarskapet.158 
 
När uppgiften för TD01F både var tydlig och avgränsad i tid är det märkligt att inte mer 
gjordes för att rekrytera rätt personal med rätt kunskap avseende avveckling och att tydliga 
förberedelser vidtogs. Uppgiften var avveckling och för staben på TD01F hade det varit 
nyttigt att tillsammans med personal ur MTS genomföra ett avvecklingsmöte, en så kallad 
                                                 
153 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:129, Erfr2008:148. 
154 Heidenvall, Göran (2008), Mejlkorrespondans gällande fakta och användning av FMV valideringsrapport. 
Stockholm: FMV. (2009-05-25). 
155 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:169. 
156 Högkvarteret (2008c), Erfr2008:73. 
157 Högkvarteret (2008d), Erfr2008:95. 
158 Ibid, Erfr2008:99. 
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logistikberedning. I Sverige kunde man på så sätt ha knutit viktiga personkontakter. De 
ansvariga inom de olika delområdena för avvecklingen hade dessutom fått möjlighet att ge sin 
syn och erfarenheter på uppgiften. 
 
Fokus vid förbandet låg på lösandet av de taktiska uppgifterna, vilket naturligtvis är rätt. Dock 
negligeras materieltjänsten, vilken är en förutsättning för lösandet av den förra. Dessutom 
tycks förståelsen för kostnader av förnödenheter och materiel som förstörs vara i underkant. 
Chefens attityd och ledarskap gällande denna grundsten är viktig för att sprida förståelsen och 
vikten av materielvård. TD01/01F är exempel på att Försvarsmakten har ett attitydproblem 
bland befäl och officerare eller att det är ett systemfel som gör att vi inte kan hantera 
materielen som insatsförbanden är ansvariga för. 
 
FMV har i uppdrag från Försvarsmakten att utvärdera materielläget och tillsammans med 
förbanden bjöds cheferna för TD01/01F in, med resultatet att ingen av dem deltog. TD01 och 
NSE159 var representerade av sina tekniska chefer, medan förbandet som hade avveckling som 
huvuduppgift, TD01F, inte var närvarande. Därav omöjliggjordes en helhetsbedömning av det 
totala valideringsresultatet.160 

 

4.5 Sammanfattande resultat 
I analysen har de operationella faktorerna bedömts var för sig. Eftersom de påverkar varandra 
kommer resultatet nedan att sammanfattas med hänsyn till deras inbördes relationer. 
Resultatet syftar till att identifiera kritiska sårbarheter ur ett logistiskt perspektiv. 
 

4.5.1 Tid och styrka 
Analysen visar på vikten av att förbandets stab är insatt i logistikkoncepten inför operationen. 
Det ena konceptet omfattar hur förbandet ska ta sig till och från operationsområdet. Det andra 
hur understödet ska bedrivas i operationsområdet. De två koncepten utgör grunden för den 
expeditionära operationen. Saknas precision och detaljer i dessa kan hela operationens 
målsättning påverkas. Under deployering påverkas förbandet framförallt negativt avseende 
tid. Den operativa nivån har då skapat sig en egen kritisk sårbarhet.  
 
De som har en helhetssyn avseende huvuduppgiften och det två logistikkoncepten, är de som 
ska vara på plats och ha mandat att prioritera när avvikelser från planen uppstår. Analysen 
visar på att det är personal ur förbandet som bör ha denna helhetssyn. De särskilda 
stödstyrkorna i operationens skilda skeden har det inte. Högre chef vid en multinationell 
operation har inte detaljkunskap om förbandets förutsättningar. Genom att förbandet har 
personal på plats vid den initiala delen av deployeringen erhålls kontroll över materiel och 
förnödenheter. I händelse av prioriteringar får förbandet ta konsekvenserna av eget beslut. 
Ovanstående resonemang och slutsats ställer krav på officerarnas förståelse för logistik och 
förmåga att se till helheten av den expeditionära operationen. 
 

                                                 
159 National Support Element. Ansvariga för nationella beställningar, bör vara en del av Multinational Joint 
Logistic Center vid multinationella operationer. 
160 Försvarets materielverk (2009d), Missiv till FMV AK Log 9911/2009, Validering av insatsförband efter 
genomförd insats i Tchad. Stockholm: FMV. 
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De kriterier som ska tas hänsyn till är vilka ansvarsförhållanden som råder. För vad och när 
ska den egna nationen ansvara respektive vad samordnas av den multinationella styrkan. Inom 
de båda övergripande organisationerna är flera nivåer inblandade, där är viktigt med 
interaktion och att information överförs rätt. Det krävs även förståelse för att det ställs olika 
krav vid en expeditionär operation av en styrka på 1500 soldater respektive en mer 
omfattande operation på 50 000 soldater. Kraven på samordning och styrning av högre chef 
ökar vid en större styrka med fler nationaliteter. Oavsett bör förbandet ta del av planering och 
därmed ha möjlighet att påverka, även om ramarna är smalare vid en mer omfattande 
operation. Resonemanget förutsätter att målbilden vid respektive skede och nivå efterlevs. 
 
En problematisk och känslig del av deployeringen är vid POD, omlastningsplatsen mellan de 
olika transportsätten. Problematiken kan härledas till att resurserna för omhändertagande av 
materiel och förnödenheter är underdimensionerad. Analysen pekar även på att det taktiska 
transportsättet, med sin lägre kapacitet påverkar distributionen. Redeployeringen av TD01F 
visar på de friktioner som kan uppstå med hänsyn till olika tolkningar av regelverk och avtal. 
Här är även transportdeklarering och identifiering av farligt gods en viktig del i förberedande 
packning.  
 
Ytterligare en dimension av deployeringen är i vilket led man vill vara effektiv och spara tid. 
Avvägningen till vilket transportsätt som ska optimeras är central för var och hur man väljer 
att disponera sina resurser. Den informationsinhämtning som föranleder en expeditionär 
operation ska ge svaret på vilka och hur stor del av förbandstyperna Hamnenhet, 
Flygplatsenhet, NSE och Logistikbataljon som tidigt ska vara på plats och utgöra en 
förutsättning för operationen. Logistik är inget annat än ett system av system som måste 
läggas som ett pussel. Fattas en pusselbit så blir det inte optimalt, men tillräckliga kunskaper 
ger utrymme till risktagning. Ett exempel på en sådan risktagning som gjordes under 
operationen var att tredje part genomförde den taktiska transporten från POD till gruppering. 
 

4.5.2 Tid och rum 
Väder och klimat påverkade verksamheten tydligt. Under fem månader påverkade vädret 
TD01/01F verksamhet i operationsområdet, så radikalt att verksamheten gick ned med 25% 
eller mer. Det tydligaste exemplet på tids- och rumsfaktorerna är att Försvarsmakten 
tvingades att rekrytera en fortsättningsstyrka som skulle ta hem materielen efter att 
regnperioden var över. Det var helt enkelt inte möjligt att avveckla verksamheten under de 
väderförhållanden som rådde under juli och augusti. 
 
Avstånden inom JOA var extrema och när understödet genomfördes på marken blev 
infrastrukturens kvalitet dimensionerande för omloppstiderna. Längden i kilometer och mil 
blev irrelevant. För att kunna använda sig av en beräkningsfaktor för understödet var tiden 
den väsentliga. Eskorteringen av konvojer mellan baserna och vid patrullering i 
operationsområdet påverkade TD01 så att de fick övernatta ”på vägen”, vilket var en ökad 
risk och konsekvens av tids- och rumsfaktorerna. 
 

4.5.3 Rum och styrka 
Avstånden och EUFOR:s sammansättning gjorde att civila kontraktorer var en nödvändig 
förstärkning av styrkan. Utan kontraktering av tredje part hade inte operationens målsättning 
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kunnat uppfyllas till den nivå den gjorde. Ett rimligt antagande är att antalet grupperingar och 
avståndet mellan dem hade blivit nödvändigt att minska, även förbrukningen av förnödenheter 
hade fått ses över.   
 
Avstånden ställer logistiska krav på grupperingsform såväl som metoden för understödet. De 
långa avstånden i kombination med knappa transportresurser gör det nödvändig att gruppera i 
camp vilket medger möjlighet till en hög underhållsäkerhet. Ett lufthot kan förändra 
uppträdandet. Äger motståndaren förmåga att nyttja attackhelikoptrar eller robotar finns det 
två lösningar. Vid en fast grupperingsform krävs ett luftövervakningssystem, med förmåga att 
förvarna och i bästa fall bekämpa hotande vapensystem. Den andra lösningen innebär en 
rörlig, spridd och kamouflerad grupperingsform. Den operationella slutsatsen är att en sådan 
grupperingsform på ett markant sätt förändrar de logistiska kraven på uppträdande, 
transportresurser och ledningssystem. Resultatet innebär sannolikt även en minskad 
underhållsäkerhet. Metoden för understödet kommer även att förändras, vilket påverkar 
uppgiftens lösande för de stridande förbanden. 
 
Arbetsfordon och förmågan att hantera transportsystemets emballage är central under 
expeditionär operation. Uppträdande i ett område med ingen eller låg möjlighet till civilt stöd 
för hantering av utrustning och underhåll av infrastruktur, kräver mångsidiga arbetsfordon. 
Frånvaron av dessa är en detalj som i sig kan komma att utgöra en kritisk sårbarhet. 
 

4.5.4 Tid, rum och styrka  
Underhållsäkerheten bör vara uppbyggd innan förbandets huvuddel anländer. Mängden 
transportresurser, för att få materiel och förnödenheter till rätt plats, är avgörande för när 
personalen ska tilltransporteras. Det är en avvägning hur mycket materiel och hur hög 
underhållsäkerhet som ett förband ska ha. Säkerheten ska ställas mot risken och det som ska 
avvägas är vilken tid det får ta att komma på plats. En medelväg är att göra upphandlingar på 
plats och anlita civila kontraktorer.  
 
Valet att ha en differentierad underhållsäkerhet på 10 dagar respektive 30 dagar för olika 
förnödenheter visar en medvetenhet och riskbedömning. Underhållstransporterna från Sverige 
var efter deployeringen planerade till var fjortonde dag resterande tid av operationen. En 
samgruppering med logistikbataljonen och därmed EUFOR:s underhållssäkerhet, tillsammans 
med kompletterande lokala inköp, innebar att underhållsäkerheten endast underskreds vid 
kortare tidsperioder.  
 
Analysen pekar på att den stora mängd materiel som ingick i TD01 var en produkt av en för 
trubbig analys av behovet och felaktiga eller ändrade ingångsvärden. Sammanhanget är också 
tydligt mellan förbandets bristande kunskap om sin materiel och det stora antal beställningar 
till Sverige som medförde ytterligare materiel till operationsområdet. 
 
Informationssystemen, som ska vara till ett stöd för förbandet i lösandet av uppgiften, blir på 
grund av sin mångfald och kraven på en omfattande utbildning inte till det stöd de är 
utformade att vara. Exemplen är talande när förbandet beställer materiel från Sverige som 
finns på grupperingsplatsen. De blir även en ökad risk för personalen, när förbandet tvingas 
till prioriteringar med hänsyn till brister i fordonsuppföljningssystemet. 
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Vid uppgifter utanför grupperingen tvingades förbandet till avsteg från att varje svensk soldat 
inom en timma efter skada vara omhändertagen vid Role 2 förmåga, livräddande kirurgi. 
Sjuktransporthelikoptrarnas räckvidder var för korta att flyga tur och retur inom stora delar av 
operationsområdet. Konvojerna hade därför med sig drivmedel och förmåga att tanka dem. 
Tiden för omhändertagande kunde trots detta inte hållas, vilket riskerade soldaternas liv. 
Sammansättningen av förbandet med hänsyn till uppgifterna utgjorde över tiden en brist för 
TD01/01F. 
 
Genom att sätta den expeditionära operationens ytor i proportion till en svensk brigad får man 
en tydlig indikation på att uppgifterna för de militära styrkorna är så vitt skilda att krav och 
förmågor påverkas. Slutsatsen är att rummets betydelse i grunden förändrar uppträdandet, 
vilket i nästa steg bör rendera i förändringar avseende utbildning och sammansättning av 
förband.  
 

5 Diskussion utifrån resultatet 
Avsnittet syftar till att svara på frågeställningen avseende analysverktygets lämplighet och 
huvudfrågan, för att därifrån föra en diskussion runt resultatet. Det görs genom att knyta ihop 
empiri med teori. Avslutningsvis görs en sammanfattning. 
 

5.1  Analysverktygets lämplighet 
Nedan förs ett teoretiskt resonemang om analysverktygets lämplighet. Därefter diskuteras de 
operationella faktorerna tillsammans med risk. De appliceras indelat i skeden på den 
expeditionära operationen. 
 
De operationella faktorerna är, ur ett logistiskt perspektiv, lämpliga för att identifiera de 
kritiska sårbarheterna, men kräver en utveckling. Både det logistiska perspektivet och 
identifieringen av kritiska sårbarheter smalnar av de allmänna operationella faktorerna. 
Analysen har visat att logistik är omfattande under en expeditionär operation, vilket innebär 
att användbarheten och precisionen av analysinstrumentet rimligtvis är hög. Naturligtvis är 
resultatet inte bara en fråga om analysinstrumentet utan även om min egen kapacitet och det 
använda materialet.  
 
De operationella faktorerna kan ses som stommen i operationskonst. Det är avvägningen 
mellan dem som kräver både känsla som grundar sig på erfarenhet och systematiskt 
analysarbete. Med en målsättning och en grovt inriktad avvägning mellan faktorerna kan ett 
planeringsarbete påbörjas. Att med identifiering av egna såväl som motståndaren styrkor och 
svagheter konkretiseras hur målsättningen ska uppnås. Därefter utarbetas ordrar för att under 
genomförandet låta teoretiska avvägningar möta verklighetens friktioner. I detta sammanhang 
är identifiering av kritiska sårbarheter en naturlig del. Resonemanget är giltigt både för 
planläggningsarbetets identifiering av dem och de åtgärder i form av reservförfaranden, som 
är genomförandemässigt nödvändiga avseende tids-, rums- och styrkefaktorerna för att uppnå 
målsättningen. Alltså är kritiska sårbarheter en naturlig produkt i användandet av de 
operationella faktorerna både avseende planläggning och analys. 
 
De operationella faktorerna är till sin natur alltid giltiga. De är grundläggande med sin 
kategorisering av verkligheten i tid, rum och styrka. De är tydliga måttstockar som ett 
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analysverktyg, men det svåra är att deras inbördes kombinationer vid upprepade tillfällen 
måste ställas i kontrast till risk. Det öppnar för ett flertal variabler, var och en med en 
gradering mellan faktorerna och vilken risk som är rimlig att ta för att uppnå målsättningen. 
Att arbeta med faktorerna i en analys har förtydligat och strukturerat vad som varit prioriterat 
under operationen.  
 
De operationella faktorerna står ständigt i relation till varandra. Under arbetet med uppsatsens 
analysdel har det framkommit att det är den rumsliga dimensionen som påverkar tid och 
ställer krav på styrkans förmågor. Detta förhållande är tydligt ur det logistiska perspektivet. 
 
Under arbetet framkom även att faktorn tid många gånger sammanfaller med indikatorn för 
fysiska rum. Det beror på att avstånden mäts i tid för att ge någon relevans. Exempel, i 
Sverige tar det en timma för en konvoj att köra 5 mil. Med en konvoj längs en väg i EUFOR:s 
operationsområde kunde samma sträcka ta dubbla eller tredubbla tiden. Avståndet i sig blir 
alltså mindre viktigt än infrastrukturens beskaffenhet och vädrets inverkan. Däremot är 
avståndet giltigt som begrepp när det gäller luft, som för Medevac-helikoptrar eller för 
ledningssystemens räckvidd. 
 
Slutsatsen av den avvägning som skedde inför operationen, mellan faktorerna, är att tiden inte 
var prioriterad. Styrka i kombination med låg risk blev dimensionerande under det inledande 
skedet. Vilket grundas på den kvalitativa och kvantitativt stora mängden materiel och långa 
kompletteringsutbildning som förbandet genomförde. Dessutom valde högre chef att inte 
deployera enligt plan med hänsyn till den risk detta medfört på grund av oroligheterna vid 
strategisk APOD. Hade tid varit dimensionerande skulle förbandet deployerat vid planerad 
tidpunkt med en lägre utbildningsnivå. Dessutom skulle en större del av materielen ha flugits 
ned och inte transporterats med fartyg via Kamerun. Det inledande skedet av en expeditionär 
operation, tycks främst vara en avvägning mellan styrka och säkerhet kontra tid och en ökad 
risktagning. 
 
Efter att förbandet grupperat i AOO och påbörjat att lösa uppgifter i anslutning till Abéché är 
rum den dominerande faktorn. De fysiska avstånden, vädrets påverkan under större delen av 
operationstiden, bristen på fungerande eller tillräckliga informationssystem är tydliga. 
Rummet påverkar omloppstider vid eskortering och understöd. Tillsammans med den fysiska 
delningen av stabens sektioner som påverkar uthålligheten och på sikt leder till att uppgiftens 
lösande hotas. Krav på tid avseende omhändertagande av skadad eller sjuk personal 
överskrids i vissa delar av JOA och utsätter styrkan för hög risk. Här ställs åter i perspektivet 
av uppgiftens lösande, tid och risk mot styrka och säkerhet. Men det är rummet som är 
upphovet till den påtvingade prioriteringen. Med hänsyn till resonemanget avseende risk var 
alltså uppgiften i operationsområdet mer angelägen än uppgiften att ta sig till 
operationsområdet.  
 
Under redeployeringen är det tidsfaktorn som blir dimensionerande. Med hänsyn till det avtal 
som innebar att den svenska styrkan skulle ha lämnat JOA innan november. I kombination 
med de friktioner som uppstår med hänsyn till tolkning av avtal mellan EUFOR och lokala 
myndigheter. Även regler avseende sanering och hantering av farligt gods påverkade tiden. I 
grunden utgör de stora avstånden och styrkans sammansättning avseende fordon, materiel och 
kompetensområden bidragande orsaker. Tidsfaktorn hänger åter samman med en ökad risk 
med hänsyn till att känslig materiel prioriterades och flögs direkt till Sverige med C-130 från 
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strategisk APOD. Den övriga materielen transporterades till SPOD i Douala och därefter med 
fartyg till Sverige.  
 

5.2 De kritiska sårbarheterna ur ett logistiskt perspektiv under den 
expeditionära operationen 

Resultatanalysen av de operationella faktorerna gav vid handen att de tydligaste kritiska 
sårbarheterna ur ett logistiskt perspektiv var: 
 

1. Deployering och redeployering. Det grundar sig på att förbandet inledningsvis inte var 
del av deployeringsstyrkan med befogenheter att prioritera. De anlände samtidigt med 
materielen. Hanterings-, lagrings- och transportkapacitet var beroende av 5 personer 
och civila kontraktorer. Säkerheten för förbandets prioriterade materiel lämnades åt ett 
civilt företag. Timingen visar att planeringen inte hade tagit hänsyn till oroligheter vid 
strategisk APOD, vilket medförde att deployeringen genomfördes veckor senare. 
Friktionerna vid redeployeringen påvisar sårbarheter som lika gärna kunde ha uppstått 
vid deployeringen. Den materiella förstörelsen på M/S Hoburgen är under utredning, 
men vid en deployering hade den sannolikt fördröjt deployeringen och hindrat TD01 
att bli fullt operativt under en längre tid. 
 

2. Omhändertagandetider och praktiserad preventiv medicin. I praktiken kunde inte 
anbefalld omhändertagandetid hållas avseende transporter inom AOO och JOA till 
livräddande kirurgi, Role 2 förmåga. Uppgifter på så stora avstånd med överskridande 
av krav avseende tid påverkar soldaternas personliga säkerhet och motivation. Därmed 
påverkas även viljan till att lösa uppgiften. Hygien och livsmedelshantering är mycket 
viktiga delar när de rådande klimatförhållandena gör dem känsliga för smittspridning 
och sjukdom. Utslagningen med 10 % av förbandet vid ett tillfälle, påvisar den kritiska 
sårbarheten och därmed vikten av noggrant praktiserande avseende preventiv medicin. 
 

3. Materiel och förnödenheter. Den här punkten omfattar tre delar som var och en var en 
svaghet hela eller delar av operationen. Ledarskap och utbildningsnivå avseende egen 
materiel var för låg hos förbandet. Det ledde till att de inte vårdade eller att de inte 
använde materielen. En missvisande analys gjorde att förbandet hade med sig delvis 
fel och alldeles för mycket reservdelar. Förbandet visste inte heller vad de hade med 
sig utan beställde artiklar från Sverige som fanns på grupperingen. Felaktig förvaring 
ledde till att delar av underhållsäkerheten av läkemedel och hållbara livsmedel fick 
kastas. Förbandet var helt utan vaccin under en period. Sammanvägt utgör bristen av 
precision avseende medhavd materiel och reservdelar, kombinerat med bristen av vård 
och rätt förvaring en kritisk sårbarhet. 
 

Som empirin visar bygger logistik på både sammanhang och detaljer. Förbiseende av detaljer 
i ett system kan komma att utgöra de faktorer, vilkas svaghet på ett avgörande sätt, påverkar 
lösandet av målsättningen. 
 

5.3 Sammanfattande slutsatser av diskussionen 
En slutsats ur diskussionen är att ur ett logistiskt perspektiv har rum visat sig påverka tid och 
styrka. Risk är en betydande faktor vid avvägningen mellan de operationella faktorerna. Vid 
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fallstudien av den expeditionära operationen har resultatet visat att rum var den 
dimensionerande faktorn i operationsområdet. Under deployering och redeployering är den 
risk som högre chef är beredd att ta, avgörande för ifall tid eller styrka blir prioriterat. I 
fallstudien prioriterade högre chef styrka och låg risk under deployeringen. Analysverktyget 
har i ovanstående sammanhang och för att identifiera kritiska sårbarheter ur ett logistiskt 
perspektiv visat sig vara lämpligt genom att ge djup och sammanhang till resultatet. 
 
Förbandet bör inte hanteras som en solid enhet, vilken inledningsvis utbildas på Livgardet för 
att därefter dimpa ned i operationsområdet och där förväntas lösa uppgiften. Förbandets delar 
bör integreras i förberedelserna och ha mandat att påverka utvecklingen. Stabens delar bör 
delta i den integrerade planläggningen inför den expeditionära operationen, vilken minst 
omfattar deployering, huvuduppgift och understödet i operationsområdet. Resultatet pekar 
mot att de expeditionära operationerna innebär en mentalt och resursmässigt annorlunda 
avvägning mellan huvuduppgiften och stödfunktionerna. Det i sin tur väcker frågan om 
förutsättningarna och uppgifterna kräver en förändrad utbildning av officerarna, för att kunna 
möta den nya inriktningen av Försvarsmakten? 
 
Slutsatserna avseende begränsningar av hälso- och sjukvården i det tänkta operationsområdet 
bör få genomslag i förbandets uppträdande och uppgifter. I planläggningsskedet bör denna 
begränsning klaras ut med övriga stater som deltar i operationen, med en eventuell 
modifiering av logistikkonceptet som följd. Friktioner är en konsekvens av att det inte går att 
förutse samtliga händelseutvecklingar, därför ska reserver i förhållande till tid, rum och styrka 
utarbetas i planläggningsarbetet. 
 
Materiellt och förnödenhetsmässigt är resurserna vid en expeditionär operation kvantitativt 
större än vad som hanteras under utbildning. Den omfattande mängden materiel och den 
ökade komplexiteten avseende lednings- och stödsystem kräver att förbanden under 
utbildning övar under liknande förutsättningar. Är en kontraktsanställd försvarsmakt en 
förutsättning för expeditionära operationer? 
 

6 Reflektion 
Avsnittet omfattar en reflektion över arbetet med uppsatsen, dess syfte och problematisering. 
De utvecklingsmöjligheter som stötts på under arbetet presenteras tillsammans med förslag 
om fortsatta studier inom angränsande områden. 
 

6.1 Reflektion över uppsatsarbetet 
Analysverktyget har strukturerat analysen och därmed mina egna tankar på hur saker och ting 
hänger ihop. De operationella faktorerna i kombination med riskbedömning utgör en teori för 
planläggning och analys. Vego beskriver även information som en källa till makt, vilken han 
applicerar på de operationella faktorerna161. Denna har jag valt att avgränsa mig ifrån, men det 
vore intressant med ett fortsatt arbete för att där ta in information som en indikator eller att se 
på operationen ur detta perspektiv. Som framgår av empirin kunde underlaget inför 
operationen förbättrats avseende flera punkter, som berör information eller underrättelser. 
Insamlande och bearbetning för att få fram korrekt information inför och under en operation 
                                                 
161 Vego (2007), kap. 3, s. 65. 
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förebygger friktioner och underlättar prioriteringen av resurser. Underrättelser och logistik 
utgör på det viset både förutsättningar och begränsningar för att uppnå operationens 
målsättning. Till information hör naturligtvis även spridning av information inom den egna 
organisationen, vilket till hög grad påverkar besluten på de olika nivåerna. 
 
Ur logistiskt perspektiv är det viktigt att avvägningen mellan faktorerna blir korrekt i 
planeringsskedet. Avvägningen är dimensionerande för hur resurserna kommer att disponeras 
under operationens skeden. Därför är det av vikt att inte hamna i en situation där 
förnödenheter förbrukas snabbare än vad som är möjligt att ersätta. Förståelsen för att bygga 
upp en underhållsäkerhet innan huvuddelen av personalen tas in i området och börjar förbruka 
resurserna är grundläggande i sammanhanget. Till det hör även att skilja på de två 
logistikkoncepten som är centrala vid en expeditionär operation. Med begränsade resurser är 
det lätt att förbise att det kan vara samma styrka som bygger upp underhållsäkerheten och som 
ska understödja den övriga styrkan. Den största risken vid planering kan ses som viljan att 
uppnå för mycket med för små resurser under en för kort tid. Reserver är i sammanhanget 
centralt för att den planerade verksamheten inte ska resultera i en kritisk sårbarhet. 
 
Nivån på informationen i empirin varierar från operativa transporter som styrs av 
multinationella avtal, ned till rullflak som inte kan flyttas av civila kontraktorer och termiter 
som äter upp soldaternas livsmedel. Logistik är, som tidigare nämnts, ett system av system där 
enstaka detaljer kan få konsekvenser på högre nivåer. Kunskap om begränsande faktorer är 
viktigt, vilket också återspeglar sig i resultatet. 
 

6.2 Reflektion på ämnets natur med en återkoppling till problematiseringen 
Under arbetet med metoduppsatsen har jag försökt få fram logistiska slutsatser från det 
svenska deltagandet i Tchadoperationen. Det jag vill poängtera är de systemfel som uppstått 
under operationen. De kritiska sårbarheterna ur ett logistiskt perspektiv belyser dock även 
utbildningsproblematik, val av förbandstyp etcetera. Resultatet understryker att kunskap om 
deployering och logistikkoncept bör spridas på bredden inom Försvarsmakten, med hänsyn 
till att vi inför framtida expeditionära operationer har mycket att vinna på det. Framförallt ger 
det förbandschefen möjlighet att tidigt påverka och på så sätt deployera sitt förband i den 
ordning och med de förmågor denne prioriterat. Förbandschefen kan med en logistisk 
förståelse för transportoptimering, omlastningsproblematik bättre bedöma risken med att t.ex. 
låta prioriterad utrustning transporteras av lokala civila åkerier. Risk ska samtidigt vägas mot 
ekonomi, vad får saker kosta och vad är de värda? Materielmängden som det förstärkta 
kompaniet hade med sig var som vi sett stor. Ett talande exempel på detta är att FMLOG Joint 
Service Support i Uppsala, fortfarande packar upp och går igenom materielen. Det har nu gått 
ett halvt år efter förbandets hemkomst. 
 
Det har varit svårt att få tag på information som ger en heltäckande bild av operationen. 
Bristen på ett gemensamt dokument, skrivet av samtliga huvudparter, är påtagligt. För en 
kostnad av 300 miljoner kronor, vilket får betraktas vara en siffra i underkant och att därefter 
inte sammanställa och dokumentera förlopp och erfarenheter får betraktas som en bristande 
styrning av högkvarteret. MTS har dock gjort en egen ansats till att sammanställa 
erfarenheterna från operationen, i ”Utkast logistikkompendium”162.  

                                                 
162 Högkvarteret, MTS (2008i). 
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I den rudimentära redovisningen av budgetutfallet av TD01/01F går det att utläsa, att av de 
298 miljoner kronor som den expeditionära operationen beräknas ha kostat, utgörs 89 % av 
kostnader kopplat till logistik och löner.163 De sammanlagda kostnaderna för logistik utgör 
närmare hälften av kostnaden för operationen. När nu Försvarsmakten fortsätter 
ominriktningen med att förbättra förmågan till expeditionära operationer så bör även det 
ekonomiska förhållandet få en konsekvens i planeringshänseende och för 
materielanskaffning164. Operationerna bygger på förhållandevis omfattande logistik, denna 
insikt bör leda till en kompetensbreddning bland officerarna och få ett helt annat genomslag i 
planläggning och resursfördelning. Frågan som bör ställas på operativ nivå är om logistik är 
en förutsättning eller begränsning för de expeditionära operationerna. Kanske bör den 
betraktas som en begränsande förutsättning. Reflektionen avslutas med ett beskrivande citat: 
”Logistics is the stem, which without the flower of victory cannot blossom”165. 
 

6.3 Förslag på fortsatta studier 
Eftersom detta är en C-uppsats har det inte varit tid avsatt till att djupanalysera, de intressanta 
fakta som trots allt finns att tillgå. FMV validering av Tchadoperationen, skulle vara ett 
utmärkt ämnesområde att angripa för den med goda kunskaper avseende materiel och teknisk 
tjänst. 
 
Att jämföra den redovisade ekonomiska prognosen i slutrapporten med det faktiska utfallet 
med arbetstidskostnader för FMLOG och FMV är ett annat område. Det adderat med 
materielkostnader för reparationer och inköp av ny ersättningsmateriel kommer säkert att ge 
en intressant bild av vad operationen kostade. 
 
Ytterligare ett område är att försöka komma fram till hur det är möjligt att mäta den ”mjuka 
sidan” av personalen vid en expeditionär operation. Hur mäts ett logistiskt välmående hos en 
soldat eller sjöman? Går det i efterhand konstatera att denne kunde ha haft det bättre eller 
sämre? Var går gränsen för om soldaten eller sjömannen löst sina egna och förbandet löst de 
operativa uppgifterna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
163 Högkvarteret (2008b), s. 21. 
164 Högkvarteret (2007a), Rapport från perspektivstudien hösten 2007 – Ett hållbart försvar för framtida 
säkerhet. Stockholm: Försvarsmakten. 
165 Citatet sägs vara myntat av Winston Churchill. 
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