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Förord 
 
Det är inte lätt att förutsäga vad som kommer att ske i framtiden. I denna fram-
tidsstudie görs emellertid ett försök att utifrån en systematisk kartläggning av ak-
tuella samhälleliga, militära och ekonomiska trender generera en uppsättning kva-
lificerade gissningar om hur det framtida insatta totalförsvaret kan tänkas logistik-
försörjas. Syftet med studien är att identifiera de logistikfrågor som bedöms vara 
relevanta att simulera inom en 10-15-årsperiod och den har gjorts inom ramen för 
Försvarsmaktens forsknings- och teknikutvecklingsprogram, FoT 19. 

I studien, som bygger på ett brett urval av källor, framkommer att det är rimligt att 
tänka sig att de svenska stridskrafterna kan komma att vara en modul, av flera 
moduler (vid sidan av t.ex. polis, räddningstjänst och biståndsorganisationer), 
skräddarsydd för en viss fredsfrämjande insats och ledd av en nationell insatsled-
ning. Det antas vidare att civila aktörer i mycket högre utsträckning än idag kom-
mer att vara en del av logistiksystemet och att detta system kan komma att präglas 
av ”IKEA-modellen”, d.v.s. små lager med materiel som snabbt kan sättas ihop i 
enlighet med olika typer av önskemål. Allt detta kommer att kräva en ökad grad 
av specialisering och samordning, såväl inom landet som med andra stater. 

Vid Försvarshögskolan pågår för närvarande en systematisk uppbyggnad av kom-
petens inom ämnesområdet militär logistik. Målet är att det inom en femårsperiod 
ska finnas en grupp som på ett kvalitetssäkrat sätt ska kunna forska, utbilda och 
bedriva studier som är till nytta för Försvarsmakten och som bidrar till en högsko-
lemässig officersutbildning. Det är en spännande och stimulerande process som 
genererar nya, intressanta insikter. Den föreliggande studien är bara ett av många 
goda exempel på detta. Mycket nöje! 

 
Fil dr Magnus Petersson 
C MVI-FoU. 
 



   

   



   

   

Abstract  
 
A Study of Future Logistics and Simulation 
In this study an attempt is made to put forward ideas about how logistic support to 
the Armed Forces of the future will be dealt with, based on a survey of current 
social, military and economic trends. The aim is to identify those logistic matters, 
which it would be relevant to simulate within a 10 to 15-year period. The study 
has been carried out with the aid of NATO logistic doctrine and a qualitative 
method, which is closely comparable to idea analysis. 

One of the findings of the study is that the Swedish Armed Forces could be one 
module, amongst many (e.g. police, rescue services and aid organisations), tailor-
made for a particular peace support operation, led by a national HQ. It can also be 
taken that civilian actors, to a much greater extent than today, will be part of the 
logistics system and that this system could resemble the “IKEA model”, i.e. small 
stores of equipment that can quickly be put together to meet different needs. All 
this will require a greater degree of specialisation and coordination, both in Swe-
den and in other countries. 

Those logistic matters identified as being relevant for simulation within a 10 to15-
year period have been brought together in a summary. The main conclusion of the 
study indicates that it is of the utmost importance to simulate a model of the com-
plete logistic chain. In the meantime, in order to carry out the simulation, the col-
lection of experiences and lessons learned must be systemised and recorded. If 
this does not happen, it is doubtful that the simulation can be used as a system to 
support decision-making. 

Keywords:  logistics – simulation – module 
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1. Inledning 
 

”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att uppfinna den nu” 
Dr Arthur L. Costa 

 

1.1 Bakgrund 
I framtiden kommer sannolikt samarbetet mellan insatsförsvaret och andra myn-
digheter att öka.1 Integrering är ett nyckelord och utifrån ett logistikperspektiv 
innebär det att totalförsvarets myndigheter som i framtiden alltmer verkar i kris 
och konfliktområden behöver samordna sitt logistikstöd. En gemensam logistik-
plattform för totalförsvaret kan vara en väg att minska det logistiska fotavtrycket 
och samtidigt leva upp till behovet av ökad effektivitet.  

Studien tar sin utgångspunkt i framtidsbilden Det insatta totalförsvaret, som ver-
kar nationellt såväl som internationellt. Civila och militära myndigheter arbetar 
”sida vid sida” inom samma insatsområde. För att leva upp till flexibelt uppträ-
dande har man utifrån ett logistikperspektiv integrerat och samornat försörjning 
för civila och militära resurser. Den fasta organisationsstrukturen på krismyndig-
heter har luckrats upp och utgörs nu av moduler som är kopplade till olika förmå-
gor. Dessa förmågor leds av Totalförsvarets insatsledning. Det insatta totalförsva-
ret bygger på det nya modulkonceptet. Tiden är en kritisk faktor i detta samman-
hang då förväntningarna är höga på att insatserna snabbt skall kunna komma 
igång och nå efterfrågad effekt. Vilka nya frågor ställer detta i sin tur på hur vi 
utformar våra logistikresurser och går det i detta sammanhang att förutsäga de 
framtida resursbehoven? 

En tidigare studie inom området (Har Försvarsmakten behov av simulering för 
logistik?)2 har bl.a. kommit fram till att det finns ett stort behov av logistik-
simulering inom Försvarsmakten men det är osäkert inom vilka områden.3 Vidare 
pekar samma studie på behovet av att uppföljningen av tillgängliga resurser måste 
förbättras, detta för att kunna ge förutsättningar för att simulering skall kunna 
genomföras. En annan studie (Logistiksimulering för behovssammansatta för-
band)4 som kartlagt området logistiksimulering menar att man måste staka ut vä-
gen framåt och föreslå prioriteringar inom forskning och utveckling för simule-
ringsområdet. I rapporten drar man slutsatsen att forskning och utveckling bör ske 
utifrån ett användarperspektiv och vidare säger man att en viktig fråga i samman-
hanget är att beskriva hur infrastrukturen skall utnyttjas optimalt för att bidra till 
logistiksimuleringar.  

                                                 
1  Strategiskt styrdokument, s 2. 
2  Andersson Håkan, Har Försvarsmakten behov av simuleringssystem för logistik?, Försvarshögskolan 

Chefsprogrammet 01-03. 
3  Andersson, s 44. 
4  Ohlsson Einar, Simulering av logistikens förmåga att understödja sammansatta förband, FHS KVI FoU, 

slutrapport Logistiksimulering (FoT19). 
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Ambitionen med denna studie är att utifrån begreppet modulära förband beskriva 
de logistikfrågor som bedöms vara relevanta att simulera inom en 10-15 års peri-
od samt beskriva en metod hur detta kan realiseras. Studien utgår från de behov 
som officerare i logistikfunktionen redovisat under workshops, intervjuer och i en 
enkätundersökning. Dessutom har studiegruppen kompletterat dessa tankar och 
idéer med egna resonemang och slutsatser kring framtida behov.  

Battle Group-konceptet5 och Försvarsmaktens reform6 har används som en bäran-
de utvecklingslinje för att ”ta höjd” i studien. Vidare har antaganden och trender 
används för att teckna en framtidsbild som ska omfatta tidsperspektivet 2015-20. 
Det innebär samtidigt att framtidsbilden i viss mån koncentrerar sig på snabbin-
satser. 

Vidare stöder sig studien på NATO logistikdoktrin AJP 4 som ett underliggande 
ramverk. Den har satts samman i fyra dimensioner för att utgöra en teoretisk an-
knytning till undersökningen. Begreppsfloran inom dessa dimensioner bedöms 
vara känd och väl förankrad hos den tänkta målgruppen. Studien fokuseras på 
simuleringsbehov i förberedelsefasen vid dimensionering av olika insatser. 
Tyngdpunkt läggs vid analys inom internationella insatser. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 
Är det någon idé att göra framtidsstudier? I detta sammanhang har en diskussion 
förts som framförallt behandlat frågan om man kan ha någon kunskap om framti-
den, vilken typ denna kunskap i så fall är och om man kan använda sig av den för 
att peka på möjliga framtida rörelseriktningar.7  I anslutning till detta har man 
diskuterat om det är möjligt att ställa traditionella vetenskapliga krav på framtids-
studier eller om det krävs andra kvalitetskriterier. Flertalet författare inom fram-
tidstudiebranschen har argumenterat för att utveckla bättre metoder i avsikt att 
höja kvaliteten på framtidsstudierna, vilket är förnuftigt. Å andra sidan finns det 
ny forskning8 som visar på att metoderna inte är det mest avgörande när man skall 
genomföra en framtidstudie.  

Det som är viktigt är snarare att ha en medvetenhet om vilka grundläggande anta-
ganden man har i sin studie. En ökad teoretisk medvetenhet i innehållsfrågorna 
vid produktionen av framtidsstudien har sannolikt större betydelse än den ”rätta” 
metoden när det gäller att öka studiens kvalitet. Det viktiga blir att välja perspek-
tiv och försöka beskriva och använda klara utgångspunkter och antaganden utifrån 
t.ex. samhälle, teknik och ekonomi. Då kan man möjligtvis öka både logiken och 
trovärdigheten i de framtidsbilder som tas fram. 

                                                 
5  Uppgifterna och förmågorna inom Battle Group-konceptet som användes finns beskrivna i dokumentet: 

Operativa ramvillkor för en svenskledd snabbinsatsstyrka (Nordic Battle Group).  2005-04-06 vers 1.0. 
6  Reformens mål och Strategi, HKV beteckning 23100: 78621. 
7  Ehliasson Kent, Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering: analysmodell och fallstudi-

er, s 40. 
8  Ehliasson, s.35. 
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En utmaning i denna studie är därför att förstå och förklara sammanhanget mellan 
trender och antaganden samt hur detta kommer att forma det framtida insatsför-
svaret. Det kan möjligen vara överarbetet att teckna en framtidsbild för att se vilka 
utmaningar logistiken och försörjning av insatsförsvaret kommer att stå inför om 
10 till 15 år. Å andra sidan om inte det görs så riskerar man att omfamna ett för 
kort tidsperspektiv. Detta kan utgöra en begränsning då innehållet kan tendera till 
att bekräfta för mycket av den samtida uppfattningen i stället för att blicka framåt 
och på så sätt inspirera till att organisationen försöker sträcka sig utanför det rå-
dande beslutsutrymmet. En annan utmaning i denna studie är att logistikområdet 
spänner över flera discipliner. Ett konventionellt sätt att hantera denna typ av ut-
maning är att avgränsa sig till ett område. Emellertid kan man då inte belysa det 
övergripande innehållet i framtidsbilden, utan tvingas koncentrera sig endast på 
vissa avgränsande beståndsdelar, vilket blir sakligt korrekt men inte meningsfullt. 

Syftet med studien är att utifrån modulära förband beskriva framtida logis-
tikfrågor, där simulering kan användas som ett relevant beslutstödsystem för offi-
cerare i logistikfunktionen. Detta är en utmaning då modularitet9 i sig är ett rela-
tivt nytt begrepp. Utöver syftet med studien finns en ambition att ta fram en me-
tod som kan påvisa hur beslutstödsystemet kan se ut. Studien kommer att bygga 
på följande frågor. 

 

1.3 Frågor 
1. Vilka är de framtida logistikfrågorna? 
2. Vilka logistikfrågor är av störst betydelse att kunna simulera för att få fram 

nödvändigt beslutsunderlag vid dimensionering av insatser? 
3. Hur kan behoven av logistiksimulering uppfyllas inom ramen för en För-

svarsmaktsgemensam infrastruktur för modellering och simulering? 
 
För att sätta in frågorna i ett framtida sammanhang kommer en framtida ut-
veckling att beskrivas med begreppet modulära förband, vidare beskrivs logistik-
trender samt en framtidsbild. 

 

1.4 Avgränsningar 
En FOT-studie bör enligt uppdragsgivaren ha ett tidsperspektiv som sträcker sig 
10 till 15 år framåt i tiden varför tidsperspektivet 2015 – 2020 valts. 

Det är Försvarsmaktens behov som står i centrum och inte civila underleve-
rantörers.  

Frågeställningarna utgår ifrån förberedelsefasen inför en insats eftersom informa-
tionsbehovet ofta är som störst innan en ny insats sätts in.  

                                                 
9  Se kapitel 3.2 för vidare information om begreppet modulära förband. 
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1.5 Antaganden  
Sverige antas ha organiserad en operativ ledning av landets insatsenheter som 
skall kunna verka nationellt och internationellt. Här ingår insatsförsvaret som en 
militär modul, Polisen, Räddningsverket och Röda korset har även de moduler 
som skall kunna sättas in och koordineras av landets insatsledning.  

För att öka flexibiliteten och samtidigt spara pengar har det insatta totalförsvaret 
samordnat sina logistikresurser med ett flertal myndigheter i Sverige. Dessa är 
lokaliserade på ett fåtal platser. 

Det svenska insatsförsvaret bedöms vara en liten aktör i tidsperspektivet 2015- 
2020, vilket gör att vi kommer att tvingas anpassa oss efter de större militära och 
civila aktörerna på området som bestämmer villkoren och sätter standarden.  

När det gäller det insatta totalförsvaret med insatsförsvaret som dess hårda kärna 
vid perspektivet 2015-2020 bedöms försvarsmaktens reform vara genomförd i sin 
helhet vilket innebär att målen nedan är uppnådda10.  

Mål avseende insatsförmåga: 
Insatsförbanden skall vara beredskapssatta så att delar av dem kan sättas in ome-
delbart (10-30 dagar) och i övrigt kunna sättas in inom 90 dagar. Insatsförbanden 
skall inom sin beredskapstid kunna påbörja lösandet av sina uppgifter på plats. 
Övriga delar i Försvarsmakten skall inte ha krav på beredskap eller förmåga att i 
förbandstermer lösa uppgifter. 

Insatsförbanden skall kunna lösa sina uppgifter såväl självständigt som integrerat 
med internationella förband, i första hand avseende samma stridskraftstyper. 

Insatsförband samt lednings- och stödfunktioner kommer att vara modulärt upp-
byggda, det vill säga kunna sättas samman och förändras efter behovet i olika 
insatsmiljöer och -situationer, och därmed kunna skapa nya förmågor. Detta skall 
kunna ske både inför och inom ramen för pågående insats. 

Mål avseende arbetssätt: 
1. All utveckling och vidmakthållande av Försvarsmakten kommer att vara spår-

bar mot insatsförband eller -förmåga vilka skall vara spårbara till kraven på 
insatsförmåga. Det som inte är spårbart avvecklas direkt. 

2. Av Försvarsmaktens ekonomiska resurser skall 90 % användas för att utveck-
la, vidmakthålla och använda beslutade insatsförmågor. 

3. 10 % av Försvarsmaktens ekonomiska resurser skall användas till forskning 
och utveckling av Försvarsmakten mot nya krav. 

4. Ledtiden för att gå från behov av ny förmåga till användbar insatsförmåga 
skall halveras. 

 
Mål avseende kultur: 

                                                 
10  Reformens mål och Strategi, HKV beteckning 23100: 78621. 
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1. Försvarsmaktens kultur och värderingar skall spegla samhället i övrigt för att 
kunna utgöra ett trovärdigt och effektivt säkerhetspolitiskt instrument. 

Vidare så lägger insatsförsvaret 2015 ett tydligt fokus på användande av förmågor 
till skillnad från dagens skapande. Resurserna för Försvarsmakten är mindre än 
idag och dessa fokuseras på att stödja och vidmakthålla insatsförmågor som kan 
användas både nationellt och internationellt.  

Det internationella samarbetet fördjupas med EU, FN och NATO samt fokuserar 
på att skapa interoperabilitet rörande resurser inom alla områden. Till EU:s kris-
hanteringsförmåga bidrar Sverige med resurser motsvarande ungefär fyra bataljo-
ner till snabbinsatsförmågan och internationella engagemang. I genomsnitt är ca 
1500 personer insatta i insatser eller i beredskap.  

Personalförsörjningssystemet är uppbyggt så att en hög andel efter värnplikten 
väljer att kontrakteras för att under några år fortsätta arbeta inom FM med fram-
förallt de internationella åtagandena.  

Andelen civila kontraktorer och samarbeten är betydligt högre än idag och flera 
tjänster har utkontrakterats för att helt eller delvis skötas av civila kontraktorer. 
Inom logistiken utkontrakteras tjänster inom systemunderhåll, transporter, förnö-
denhetsförsörjning mm helt eller delvis.  

 

1.6 Begrepp  

1.6.1 Framtidsstudier 
Inom framtidsforskningen brukar man skilja på tre kvalitativt olika typer av 
framtidsbilder, de möjliga, troliga, respektive önskvärda. 

Möjliga

Önskvärda Troliga

 
Figur 1: Typer av framtidsbilder. 

 
Av alla möjliga framtidsbilder framstår några bilder som mer troliga och andra 
som önskvärda. De önskvärda kan i bland falla utanför de möjligas ram, de kan 
helt enkelt vara orealistiska, i varje fall inom den tidshorisont man talar om. Om 
något är önskvärt eller ej beror på värderingar, syfte och sammanhang. Utgångs-
punkten här är en realistisk framtidsbild som samtidigt inte är alltför begränsande 
tankemässigt. 
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När det gäller tidsperspektivet är det alltid angeläget att identifiera vad som utgör 
långsiktiga framtidsfrågor och skilja dessa från de kortsiktiga och eventuellt upp-
haussade. Kortsiktighet och opportunism står mot långsiktighet och oberoende. 
Inom kunskapsproduktion och IKT sektorn är förändringshastigheten hög varför 
ett 10-15 år perspektiv i detta sammanhang får klassas som ett långsiktigt per-
spektiv. 

 

1.6.2 Modul 
Modul är en resurs men inte en full förmåga, för att det skall bli en förmåga krävs 
det en sammansättning av fler moduler. Begreppet beskrivs vidare i kapitel 3. 
 
 

1.6.3 Framtida insatsförsvaret 
Insatsförsvaret syftar bland annat till att Sverige aktivt ska bidra till utvecklingen 
av EU:s krishanteringsförmåga och den gemensamma säkerheten för Europa. 
Nedan ges en övergripande bild av skillnader mellan ett insats- och ett invasions-
försvar. 

 

Invasionsförsvaret

Passiv
avskräckning.

Storskalig invasion.

Nationellt agerande.

Förrådsställt.

Förutsägbarhet.

Kvantitet.

Verksamhet fokuseras på
planering, administration,
soldatutbildning.

Förmågor låsta i tid, rum,
uppgift och hotscenario.

Fasta operativa koncept.

Kontinuerliga insatser.

Multinationellt agerande.

Insatt.

Oförutsägbarhet.

Kvalitet.

Verksamhet fokuseras på
insatser, förbandsutveckling
och förmågeutveckling.

Flexibla och modulära
förmågor för att hantera
komplexa och föränderliga
scenarier.

Operativa koncept för att
hantera osäkra miljöer.

Insatsförsvaret

Aktiv
användning.

 
 
Figur 2: Bilden visar principiella skillnader mellan invasionsförsvaret och insatsförsvaret.11 

                                                 
11  Se Reformens mål och Strategi, HKV beteckning 23100: 78621, s 4. 
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1.6.4 Förmågor 
En militär förmåga innebär att kunna åstadkomma önskad effekt i en specifik mi-
litär operation. En förmåga är till för att lösa en uppgift och förmågor kan sam-
verka för att lösa uppgiften. Genom att identifiera och dokumentera sina förmågor 
så får man en överblick över vad verksamheten kan och skall kunna. För att kunna 
ställa mätbara krav på verksamheten måste vision och mål på högsta nivå kunna 
brytas ned i förmågor vilka i sin tur bryts ned i mindre förmågor. En förmåga kan 
alltså bestå av andra förmågor och därmed bildas ett spårbart träd, enligt nedan. 

 

Snabbinsats-
förmåga

Separation of
parties by force

Evacuation
operations

Conflict
prevention

 
Figur 3: Förmågeträd. Urval av förmågor från snabbinsatsstyrka.12 
 

1.6.5 Prediktering 
Med prediktera avses här förutsäga. 

 

1.6.6 Dimensionering 
Målet för den logistiska organisationen är att skapa logistiska förutsättningar för 
insatsförbanden att uppnå kravsatt tillgänglighet över tiden (uthållighet) på mate-
rielsystem och personal samtidigt som organisationen skall vara så resurseffektiv 
som möjligt. Att dimensionera resurser för logistik innebär att behovssätta perso-
nal och materiel i en så effektiv organisation som möjligt så att kravsatt tillgäng-
lighet kan uppnås över hela insatstiden. 

 

                                                 
12  Se operativa ramvillkor för en svenskledd snabbinsatsstyrka (Nordic Battle Group) 2005-04-06, vers 1.0. 
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1.6.7 Modell 
I denna studie avser begreppet modell en datorbaserad (programmerad) modell. 
Enligt DMSO (Defence Modeling & Simulation Office) kan en modell definieras 
som: ”en fysikalisk, matematisk, eller tillika logisk representation av ett system, 
enhet, fenomen eller process” 13 För alla modeller gäller att de är förenklingar av 
den verklighet som de är tänkta att spegla. En modell kan liknas vid ett system av 
interagerande objekt, vars tillstånd och växelverkan kan bidra med ökad kunskap 
kring ett specifikt område. 

 

1.6.8 Simulering 
Enligt DMSO kan begreppet simulering, i kontexten datorsystem, definieras som: 
En metod för implementering av en modell över tiden.14 Simulering kan ses som 
en metod för att studera ett systems utveckling över tiden. I formella termer kan 
detta uttryckas som: En simulering är ett experiment med en modell för att följa 
och förstå beteenden och orsakssammanhang i den modellerade företeelsen under 
ett tidsförlopp. En modell som har tid som en naturlig komponent brukar benäm-
nas simuleringsmodell. Simulering i sig själv saknar emellertid möjligheten att 
generera den "bästa"/optimala lösningen. För att finna den ”globalt” bästa lös-
ningen behövs samverkan mellan simulering och optimering. Ofta är det relevant 
att nyttja resultat från en optimering som ingångsvärden till en simulering. Exem-
pelvis kan man tänka sig att ett reservmateriellager tas fram genom optimering 
som sedan nyttjas som ingångsvärde till en simuleringsanalys. Genom simule-
ringen kan man tänka sig att vilja analysera en mer komplex situation som hur ett 
förbands tillgänglighet och uthållighet beror av underhållsstrategier och materiel-
egenskaper kopplat mot en given uppgift. Genom simulering går det alltså att stu-
dera parametrar som inte optimeringsmetodiken kan ta hänsyn till. 

 

1.6.9 Optimering 
Optimering innebär att finna den lösning som bäst uppfyller den urvalsfaktor man 
anser mest betydelsefull att optimera, t ex ekonomi. Men för att kunna säga något 
om vad som är optimalt måste nyckeltal och förutsättningar noggrant definieras 
för varje frågeställning. För att illustrera optimering exemplifieras det genom frå-
geställningen att bygga en bro på "bästa" sätt. Det finns många olika sätt att bygga 
en bro på. Men vad menas egentligen med "bästa"? Exempelvis kan det vara den 
bro som väger så lite som möjligt, eller den som är mest hållfast, eller den som är 
billigast att bygga samt att underhålla. Många gånger önskar man att alla fakto-
rerna optimeras samtidigt, vilket tyvärr ofta är motstridigt. Exempelvis kan en 
väldigt lätt bro byggas genom att välja ett avancerat material, men då finns det 
risk att bron blir väldigt dyr. Genom att bestämma nyckeltal som beskriver vad 
som är optimalt går det att avgöra vad som avses med "bästa" lösning. 

 
                                                 
13  DMSO, https://www.dmso.mil, 2005-01-26. 
14  DMSO Glossary, https://www.dmso.mil/public/resources/glossary/, 2005-01-26 
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1.6.10   Simuleringsmodell 
Inom Modellering och Simulerings-domänen är det brukligt att tala om tre typer 
av simuleringsmodeller, nämligen slutna, brytbara och interaktiva si-
muleringsmodeller. Slutna simuleringsmodeller ger ingen möjlighet till påverkan 
från en operatörs sida under exekvering, medan brutna simuleringsmodeller tillå-
ter stopp för eventuell ny parametersättning under exekvering. Interaktiva simule-
ringsmodeller kräver interaktion från en eller flera operatörers sida och är därför i 
mindre utsträckning beroende av automatiska beslut, vilket är en naturlig del av 
slutna och brytbara simuleringsmodeller. 

En annan vanligt förekommande indelning av simuleringsmodeller (inspirerad av 
amerikansk M&S-verksamhet) är live, virtual och constructive simulation. Live 
simulation omfattar simuleringsmodeller som stödjer delar av en konkret verk-
samhet, t.ex. en förbandsövning. Virtual simulation avser en modellerad omvärld 
inom vilken mänskliga aktörer kan interagera, t.ex. en flygsimulator. I constructi-
ve simulation är omvärld, tillika mänskligt beslutsfattande, representerat av simu-
leringsmodeller.15 

 

                                                 
15  G. Holm. 2006. Kurskompendium i Modellering och Simulering, utarbetande vid FOI, avd. för System-
teknik. 



Fot-område Logistik 
 

   
  

18 

2. Metod  
Kapitlet syftar till att beskriva hur studien har tagits fram. Först beskrivs tillväga-
gångssätt under arbetet för att besvara frågorna. Därefter beskrivs arbetsmetod, 
datainsamlingsmetod, kvalitetssäkring, trender och framtidsbilden. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
Arbetet startade med en ”teambuilding” som syftade till att ta fram en pro-
blemformulering. Utifrån det gjordes en förstudie som resulterade i en projektplan, 
där ett antal aktiviteter kopplades mot varje frågeställning. Arbetet har genomförts 
under 2005 och information har inhämtats via studieresor,16 workshops, enkäter 
och intervjuer. Materialet har sedan legat till grund för att svara på de olika fråge-
ställningarna. För att kunna teckna en framtidsbild för studien genomfördes ett 
arbete med att kartlägga ett antal trender. Detta gjordes bl.a. utifrån information 
från en logistikkonferens (Focus Logistics) i London där ett 30-tal föreläsare och 
auktoriteter inom området gav sin syn på logistikområdet. Utifrån trender och tidi-
gare gjorda antaganden tecknades sedan framtidsbilden det insatta totalförsvaret. 
Framtidsbilden det insatta totalförsvaret tar sin utgångspunkt i totalförvaret.  Mo-
tivet att använda totalförsvaret som utgångspunkt är främst att det varit ett svenskt 
framgångskoncept. Om det dessutom är modulärt kan det utgöra det goda exemp-
let att följa. Vidare bedöms ett totalförsvare i miniatyr kunna exporteras som ett 
nytt sätt att se på en flexibel insatsstyrka. Den handlingsberedskap som de olika 
insatsmyndigheterna tillsammans bidrar med i en operation bedöms kunna leva 
upp till den flexibilitet som krävs i operationer över hela konfliktskalan från ren 
strid till humanitär verksamhet.  

När det gäller respondenter har de i huvudsak hämtats från försvarsmakten och 
dess stödmyndigheter för att svara på fråga 1 och 2. För att få med ett internatio-
nellt perspektiv genomfördes enkäten även inom NATO, vid Joint Force Com-
mand HQ Brunssum i Holland. Vidare har samverkan gjorts med personer som 
arbetar med Modellering & simulering på Högkvarteret och Försvarets materiel-
verk för att svara på fråga 3. Avslutningsvis genomförs en syntes i form av en dis-
kussion utifrån de tidigare diskussionerna i studien, där finns även förslag på fram-
tida forskningsfrågor med. 

 

                                                 
16  Bl. a har en resa gjorts till Holland för att se på en holländsk logistikdatabas. Dessutom har representanter 

ur projektgruppen deltagit i en logistikkonferens i London. 
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Figur 4: Figuren beskriver studiens tillvägagångssätt. 
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har bestått av workshops, litteratur- och dokumentstudier samt 
en enkätundersökning. Enkätundersökningen har innehållit öppna frågor som ana-
lyserats utifrån ett kvalitativt perspektiv. Enkäterna har besvarats dels av specialis-
ter inom de olika funktionerna samt av chefer i logistikfunktionen. 

 

2.3 Kvalitetssäkring 
Mot bakgrund av att forskningen inom det område som valts för denna studie är 
fragmentarisk och att arbetet därmed får en explorativ karaktär är det viktigt att 
tydliggöra ett antal förutsättningar för arbetets genomförande.  

Man bör komma ihåg att antaganden, framtidsbilden och resonemang i de olika 
diskussionerna bygger på egna värderingar. Detta kan framföras som argument 
mot denna studie som vetenskaplig produkt betraktat. Emellertid bygger arbetssät-
tet på det som kallas idéanalys där en idé kan betraktas som en tankekonstruktion, 
vilket ofta används av statsvetare och humanister.17 I detta kunskapsskapande arbe-
te där försök till nya tankar och idéer läggs fram är det svårt att säga vad som är en 
föreställning om verkligheten, vad som är en värdering av företeelser eller en före-
ställning om hur man bör handla. Man kan påstå att gränsen för vad som är tradi-
tionell vetenskaplig praxis tangeras i denna studie. Emellertid har studien kritiserat 
utifrån en vetenskaplig grund i vid olika seminarier. 
                                                 
17  Bergström och Boréus 2000, s 148. 
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3. En framtida utveckling  
Kapitlet syftar till att dels öka kunskapen om begreppet modulära förband då det 
är ett av nyckelorden i denna studie. Det motiveras då innebörden av begreppet 
inte kan sägas vara allmänt känt. Vidare kommer ett antal trender att tas upp som 
kan anses vara normgivande för logistik i tidsperspektivet som studien avhandlar. 
Avslutningsvis beskrivs framtidsbilden det insatta totalförsvaret. 

 

3.1 Modulära förband 

3.1.1 Historik 
Begreppet modulära förband förekommer bl.a. återkommande i NBF-sam-
manhang. En syn är att begreppet kan sägas vara synonymt med det tidigare an-
vända begreppet stridsindelning.18 Enligt Nomen F (1974) ”sammansättning av 
förband och reglering av befälsförhållanden med hänsyn till tilldelade stridsupp-
gifter under viss tid” Detta kan göras på två olika sätt, antingen genom ständig 
(fast) indelning eller tillfällig indelning. Fas indelning innebär en indelning enligt 
mobiliseringstabell, eller genom särskild order som gäller under längre tid. Tillfäl-
lig indelning innebär en indelning som inte överensstämmer med ständig indel-
ning.19  

Indelningen kan variera beroende på de uppgifter som skall lösas. Det förutsätts 
heller inte finnas några standardiserade storlekar på modulerna, utan det varierar 
med truppslag och tjänstegrenar. Enligt amerikanska arméns Training and Doctrin 
Command kommer manöverförbanden eller modulerna, bestå av väl samövade 
bataljoner och brigader. Utifrån svenska erfarenheter från insatsen i Bosnien 1993 
gjordes en bedömning av vilka resurser bataljonen behövde för att kunna lösa ett 
antal olika uppgifter på Balkan. Det är tveksamt om bataljonen var skräddarsydd 
för att lösa en i förväg bestämd uppgift i ett visst angivet område, då det krävdes 
en förberedelsetid på tre månader för att organisera, utbilda och samöva förbandet. 
Först därefter kunde chefen skapa tillfälligt indelade enheter på olika nivåer. Vid 
några tillfällen skapades bl.a. tillfälligt indelade enheter för bemanning av vägpo-
steringar bestående av dansk stridsvagn, en svensk pansarskyttegrupp och en norsk 
sjukvårdsgrupp.20 Synen på modulära förband som det även kallas har under sena-
re år kommit att diskuterats i en vidare mening. 

 

                                                 
18  Niklas Wikström m.fl., Gemensam strid Ledning på operativ och taktisk nivå i ett nätverksbaserat flexibelt 

försvar, Remissutgåva av slutrapporten, FHS, ISBN, s 74. 
19  Försvarsmaktens gemensamma nomenklatur, 1974 års upplaga. 
20  N. Wikström, Gemensam strid, s 83. 
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3.1.2 Nya perspektiv 
Erfarenheter från genomfört organisationsutvecklingsarbete avseende regis-
terförband för internationella insatser visar att den metod som valts för att skapa 
registerförband, inte alltid på bästa sätt stödjer en "force generation"-process.21 ÖB 
m.fl. har därför efterfrågat en utveckling mot ökad modularitet och flexibilitet.22 I 
en Promemoria (av Hans Selg från dåvarande HKV KRI MARK) utvecklas ett 
antal tankar och idéer kring ett nytt koncept för internationella förband, syftande 
till att ge en högre flexibilitet. Promemorian beskriver på ett övergripande och 
principiellt sätt hur KRI MARK avsåg driva och påverka fortsatt förbandsutveck-
ling avseende förband för internationella insatser. I samma PM framgår att på sikt 
bör samtliga förband utvecklas i linje med dessa principer.  

 

3.1.3 Principer 
• Nytt sätt att tillgodose förbandens behov av viss nyckelpersonal (personal-

pooler) 
• Nytt sätt att tillgodose förbandens behov av tilläggsmateriel för internationell 

tjänst (mtrl-pooler) 
• Ny metod/synsätt, och förmåga att skapa insatsförband ("stridsgrupper") ur 

förbands-, materiel- och personalpooler, vid beslut om insats. 
• Bättre organisation för stöd till insatsförbandet i etableringsfasen (etable-

ringsstyrka) 
• Bättre stöd till insatsförbandet vad avser logistik (NSE med genomförande-

förmåga) 
• Differentierad kontraktering och beredskapshållning bl.a. vad avser förbandens 

uthållighet. 
• Sammutnytjande av vissa funktioner ex vis MP, UH, Tpt, Farb 
• Tydligare systemmålsättning vad avser olika CAMP-koncept för olika förband 

och olika situationer. 
 
Med modulärt förstås här att resurserna (personal och materiel) kan hanteras i 
mindre enheter och att detta görs på ett sådant sätt att de olika enheterna är möjliga 
att kombinera samman på olika sätt för att uppnå flera nya kombinationer av för-
mågor. Ett sätt att beskriva det är att det skall finnas förberedda "snittytor" som 
möjliggör att på ett genomtänkt och förberett sätt snabbt ta ut vissa förmågor ur en 
större enhet. Det innebär inte att t.ex. nuvarande bataljoner görs om till en samling 
av 20-talet löst hängande plutoner. Det innebär snarare att det skall vara möjligt att 
för en viss insats utnyttja ett antal olika delar ur en bataljon och sammanföra dessa 
till en fungerande enhet om ex vis 200 man. Förmågan till modularitet behöver 
heller inte vara lika stor i hela förbandet och på alla nivåer. Utgående från en 
mekskyttebataljons organisation kan man exemplifiera med att en-två kompanier 

                                                 
21  Försvarsmakten, Selg H, PM Modulära förband för internationella insatser s 1. 
22  Modulära förband, s 1. 
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bryts ner till mindre moduler (plutoner-kompanier) och att delar ur bataljonen för 
ledning, understöd och underhåll också anpassas för ett mer modulärt utnyttjande.  

3.1.4 Samband mellan moduler, förmågor och uppgift 
I insatsförsvaret skall ett insatsförband ha förmåga att hantera flera olika situatio-
ner i nationella och internationella insatser och det skall bland annat uppnås ge-
nom att de är modulärt uppbyggda.23 Det finns inga beslut inom Försvarsmakten 
avseende hur stora modulerna skall vara. Det saknas även andra beskrivningar om 
hur modulerna skall samverka, sättas samman etc. i insatsförsvaret och detta öpp-
nar för olika tolkningar och spekulationer om hur modulära förband i praktiken ser 
ut och sätts samman i framtiden. 
 
 

Evakuerings-
förmåga

Skydd av
civilbefolkningTransportförmåga

Uppgift: Ex. Evakueringsoperationer

Löser

Modul 1
Skall kunna…
Består av...

Ställer krav på modulen

Modul 2
Skall kunna…
Består av...

Modul 3
Skall kunna…
Består av...

Modul 4
Skall kunna…
Består av...

Modulärt förband

Bryts ned i förmågor

 
 
Figur 5: Samband mellan moduler, förmågor och uppgift 
 

3.1.5 Olika sätt för uppbyggnad av modulära förband 
Idag finns åtminstone två olika sätt hur konceptet med modulära förband kan se 
ut.24 Den första bygger på att alla ingående moduler finns inom en gruppering, 
exempelvis en bataljon, och att det utifrån denna gruppering tas bort moduler som 
inte anses behövas för att ha förmåga att lösa den uppgift som ställts. Den andra 
principen bygger på att moduler sätts samman till en styrka för att ha förmåga att 
lösa ställd uppgift.  

                                                 
23  Reformens mål och Strategi, HKV beteckning 23100: 78621. 
24  Övlt Juoko Sedvall framlade detta vid styrgruppsmötet 050616. 
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I perspektivet 2015-2020, skall insatsförsvaret enligt målen i reformen kunna sätta 
samman och anpassa förmågor genom moduler beroende på uppgiften som ställs.25 
Vidare sägs att: ”Med modulärt uppbyggda: avses att förband skall vara uppbygg-
da av inte bara i grupp, tropp, pluton etc. utan att man förberett andra indelningar 
som kan fungera. En modul skall bestå av arbetssätt, organisation, personal, in-
formation och materiel i enskilda delar eller sammansatta. Utan utveckling eller 
produktionsinsatser skall modulerna kunna sättas samman till förband på olika sätt 
anpassade för olika situationer.” 

 

Modul 1
Skall kunna…
Består av...

Modul 2
Skall kunna…
Består av...

Modul 4
Skall kunna…
Består av...

Modul 3
Skall kunna…
Består av...

Modul 2
Skall kunna…
Består av...

Modul 4
Skall kunna…
Består av...

Modul 3
Skall kunna…
Består av...

Modul 1
Skall kunna…
Består av...

Modul 3
Skall kunna…
Består av...

Modul 2
Skall kunna…
Består av...

Ta bort Sätta samman

Modul 1
Skall kunna…
Består av...

Modul 4
Skall kunna…
Består av...

Moduler tas bort ur ett förband Förband sätts samman av moduler

Modul 5
Skall kunna…
Består av...

Modul 6
Skall kunna…
Består av...

 
Figur 6: Två olika sätt att bygga modulära förband. 

 

Detta synsätt stödjer den senare principen där moduler sätts samman för att ha 
förmåga att lösa en uppgift. Med tidsperspektivet 2015-2020 har vi därför utgått 
ifrån att detta är den princip som kommer att vara tongivande vid sammansättan-
det av moduler till insatsförband.  

Kraven på insatsförsvaret, som i sin tur leder till modularitet kan bland annat spå-
ras ur de uppgifter som skall klaras av inom ramen för förmågan till snabba insat-
ser som är under utveckling. De nya kraven på insatsförsvaret leder till ökande 
krav på: 

Flexibilitet – I insatsförsvaret skall man kunna sätta samman och anpassa förmå-
gor för att lösa uppgifter vilket syftar till att uppnå en flexibilitet i användandet av 
Försvarsmaktens olika delar. Detta innebär bland annat att kunna använda För-
svarsmaktens resurser för olika uppgifter och således även kunna lösa flera olika 
uppgifter med ungefär samma resurser. Modularitet blir ett medel för att uppnå 
denna flexibilitet. 

                                                 
25  Reformens mål och Strategi, HKV beteckning 23100: 78621, s 9. 
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Snabbhet – Tidsfönstren till att påbörja lösande av uppgifterna avseende interna-
tionella insatser blir kortare i flera fall. Modularitet kan hjälpa till att möta dessa 
tidsfönster genom att moduler är beskrivna och kan göras redo för t.ex. transport 
långt innan en situation uppstår. 

Rörlighet – Det krävs större rörlighet där snabbinsatsförmågan skall användas. 
Modularitet kan bidra till att rätt saker tas med vid rätt tidpunkt till en insats och 
därmed undvika att insatsoperationer blir alltför materieltunga. 

Interoperabilitet – Det ökande internationella engagemanget ställer högre krav på 
att samarbeta med andra nationer i insatser. Mer samarbete med civila aktörer in-
nebär även nya krav på materiel, kompetens mm. Modularitet kan bidra till att 
skapa definierade gränsytor där samarbete sker genom att kombinera moduler från 
olika nationer. Modularitet kan även skapa tydligare gränsytor vilket underlättar 
vid t.ex. utkontraktering av vissa förmågor till civila leverantörer. 

Resurseffektivitet – Modularitet skall hjälpa till att skapa ett effektivt re-
sursutnyttjande på alla plan inom FM. Detta kan bland annat avse optimering av 
användandet av resurser (materiel och personal) eller en flexibilitet i utnyttjandet 
av resurserna. 

 

 
 
Figur 7: utvisar typ av modulstruktur kopplat till konfliktintensitet och beredskap 
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3.1.6 Sammanfattning 
Moduläritet är egentligen inget nytt i sig utan sett från principen ”Ta bort” är det 
bara storleken som skiljer jämfört med tidigare. Den andra principen ”sätt sam-
man” innebär att detaljupplösningen på modulära förband kan vara allt från ensta-
ka personer och utrustning. Dessa sätts sedan ihop så de svarar upp mot efterfrå-
gad förmåga. Mycket pekar på att båda principerna behövs, då det är beredskaps-
tid och konfliktnivå som styr hur fast respektive lös strukturen ska vara. En fördel 
med detta sätt att arbeta jämfört med tidigare är att det inte binder oss lika hårt i en 
given förbandsstruktur som kan verka hämmande då vi skall möta en ny händelse-
utveckling eller har behov av att ”glida” på konfliktskalan. Å andra sidan finns 
motiv att behålla en fastare struktur. Öv Ulf Henriksson26 uttryckte det på följande 
sätt i en intervju ”Förbanden skall dimensioneras för att lösa väpnad strid, då har 
man en bra beredskap för att hantera oväntade händelseutvecklingar” med denna 
utgångspunkt skall det förstås att vi har en förbandssammansättning som utgår 
från att det värsta kan hända. Den stora fördelen med detta är att det skapar en 
trygghet i form av en inbyggd reserv som man har handlingsfrihet att utlösa om så 
krävs. Strukturen ska kunna vara hård då det ställs krav på hög beredskap samt då 
det föreligger hög risk för stridigheter. Emellertid behövs inte detta då beredska-
pen är låg och risken är låg för stridigheter-då finns modulerna i det närmaste för-
varade enligt arsenalprincipen. Utifrån ett logistikperspektiv så är principen ”sätt 
samman” att föredra, då den skapar störst flexibilitet och bedöms vara den minst 
kostsamma principen. 

Viktiga kriterier för hur modulerna sätts ihop är också hur självständigt de skall 
uppträda samt vilket skydd och uthållighet som krävs. Det nya med modultänkan-
de är inte att materielen arsenalförvaras utan att förbandsstrukturen luckras upp. 
Detta kommer att ställa krav på ökad förmåga att designa (bygga och räkna på 
olika lösningar) nya förbandssammansättningar som tidigare inte skådats. 

 

3.2 Trender 
Förutom begreppet modulära förband så har vi valt att använda oss av trender27 
som utgångspunkter i studien. Ett sätt att försöka se in i framtiden är att försöka 
definiera trender på olika områden. Dessa trender bidrar till att skapa olika 
tankelinjer som sedan tillsammans med antaganden ger vägledning för att teckna 
en framtidsbild för studien. Nedan beskrivs ett antal av de trender som vi valt att 
utgå ifrån för att se på logistiken. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26  Överste Ulf Henriksson har bl.a. varit chef 4.fördelningen, Bataljon chef i Bosnien och Chef för ledarska-

pinstiutionen vid Försvarshögskolan. 
27  Med trend menas här (eng., 'riktning', 'tendens', av trend 'tendera', 'svänga av'), en stabil, långsiktig föränd-

ring i samhället avseende t.ex. ekonomi, demografi, värderingar, intressen eller konsumtionsmönster. 
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Internationalisering och globalt perspektiv 
En drivkraft till världsutvecklingen är tillgången på bränsle 
och drivmedel. Detta i kombination med god tillgång till 
elektroniska kommunikationsmedlen bidrar till att även mindre 
aktörer blir konkurrenskraftiga internationellt. Detta har 
bidragit till ett ökat flöde av varor och tjänster vilket sätter 
fokus på logistiken genom bl. a olika ransportsystem. 

 
Konflikters karaktär  
Våra framtida förband kommer att nyttjas inom olika 
konfliktnivåer. Troligast är att 80 % av resurserna kommer 
att användas på relativt låg konfliktnivå och 20 % 
användas på en högre konfliktnivå. Detta innebär att 
huvuddelen av resurserna skall inriktas mot en låg kon-
fliktnivå. Ett viktigt inslag blir även katastrof-insatser. 

 
Orientering mot olika samarbetspartner 
Behovet av att delta och finna en ”nisch” i en allians är en 
trend som alltmer blir tydlig för svenska insatser. Utifrån 
ett militärt perspektiv är det EU som Sverige går mot. 
Emellertid lutar sig EU mot NATO när det gäller metoder 
och standardisering. Eftersom länderna i princip är de 
samma inom NATO och EU blir NATO trendsättande för 
Sverige. Det nya NATO är emellertid en ganska ung 
organisation m.a.a nytillkomna medlemmar. Mycket talar 
för att deras logistiska lösningar orienterar sig mot en FN-
modell där organisationen i sig äger en stor del av materie-
len. 

 
Integrering ökar 
Integrering är ett nyckelord och en tydlig trend. Pressad 
ekonomi samt ökad flexibilitet kommer att ställa krav på 
en ökad integrering mellan olika verksamheter, inte minst i 
Insatsförsvaret och dess logistikfunktion. Detta syns främst 
genom ökad samverkan med civila myndigheter och 
organisationer. Detta gäller både i Sverige och internatio-
nellt, med andra nationers försvarsmakter och in-
ternationella hjälporganisationer.28  

 

 

                                                 
28  Larrson G & Kallenberg K, Direkt ledarskap, Försvarshögskolan och Försvarsmakten, Fälth & Hässler, 

Värnamo 2003. kap 7, s 137. 
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Färre ledningsnivåer 
En tydlig trend utifrån ett organisations-perspektiv är s.k. 
”down sizing”. Organisationsstrukturen går från formen av 
en pyramid till formen av en pil, där de horisontella och 
vertikala gränserna allt mer suddas ut.29 Antalet led-
ningsnivåer minskar vilket leder till att den taktiska, ope-
rativa och strategiska nivån inte längre är optimal. In-
satsförsvaret 2015 färre nivåer. 

 

Ökat kedjetänkande 
En mycket tydlig trend är att framtagning av lo-
gistiklösningar sannolikt kommer att grundas på ”Supply 
Chain Management30 (SCM) och ”Supply Chain Risk 
Management” (SCRM). Essensen av dessa begrepp kan 
närmast fångas i devisen ”En kedja är inte starkare än sin 
svagaste länk”, dvs. helheten går först och framgångsrikast 
blir den som har säkerställt kontroll på hela kedjan. Syn-
sättet är inget nytt i sig men har kommit i fokus igen. Detta 
då logistiken delvis eller helt tas över av andra företag och 
det uppstår nya typer av risker. 

 
Industrin och civila kontraktorer 
De ekonomiska anslagen för insatsförsvaret kommer 
fortsatt att minska det kommande decenniet. Detta leder till 
en förskjutning av ägar- och ansvarsförhållande för 
logistikfunktionen. I dag hanterar insatsförsvaret (inkl 
FMLog) 80 % av den totala logistiken och civila leve-
rantörer ca 20 %. Detta förhållande går mot det omvända 
inom studiens tidsperspektiv. Insatsförsvaret kommer dock 
även i framtiden att inneha egen specifik och anpassad 
förmåga att understödja enheter i själva stridsområdet. In-
satsförsvaret kommer även att säkerställa att insatsförban-
den innehar en egen (inbyggd), mot uppgiften behovsan-
passad uthållighet. Försörjning till de insatta enheterna 
kommer dock i allt högre grad bygga på civila leve-
rantörer. 

 
 
                                                 
29 Ashkenas, Ron et al, The Boundaryless Organisation. Breaking the Chains of Organizational Structure, 

Revised and updated,  Jossey-Bass Publishers, San Francisco 2002. 
30  Enligt professor Ulf Paulsson, In Brindley 2004, innebär SCM: ”att betrakta kedjan från slutkonsument till 

råvaruleverantör ur ett helhetsperspektiv och att det enskilda ledet i kedjan ser till det som är bäst för ked-
jan som helhet. Vidare innebär SCRM: “to collaboratively with partners in a supply chain or on your own, 
apply risk management process to deal with risks and uncertainties caused by, or impacting on, logistics re-
lated activities or resources in the supply chain”. 
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Centralisering av logistikresurser 
Centralisering är en annan tydlig trend, inte minst inom 
försörjningsfunktionen. Detta innebär att all försörjning 
och allt stöd kommer att utgå från färre platser än i dag. 
Antalet lager kommer att minska genom möjlighet till ef-
fektivare styrning av flödet. Lagren blir allt mer leveran-
törsstyrda (”Vendor Management Inventory”). Konsolide-
ring av Tp- och logistikbranchen innebär allt färre aktörer. 
Lager i traditionell mening kommer i huvudsak att för-
svinna under tidsperioden. Undantag är de absolut vikti-
gaste materielsystemen som är av militär och industriell 
strategisk karaktär. Även där kommer risker att tas då eko-
nomin inte är tillräcklig.  

 
Webben tar över 
De nya ledningsstödsystemen (resursledning, analys och- 
prognosinstrument) kommer att användas för att kunna ha 
en helhetssyn och full kontroll på flödet i hela kedjan. 
Systemen blir en viktig förutsättning för en ökad 
integrering mellan olika organisationer och myndigheter. 
Det främsta instrumentet är webben. 

 
Lagerlös logistikstruktur 
Insatsförsvaret kommer i allt större utsträckning att 
använda sig av färdigpaketerade lösningar som finnas att 
köpa och hyra. Detta då priset på produkter går ner och 
livslängden blir allt kortare. Undantaget är vissa 
demonstratorer och speciellt utvecklade högteknolog-iska 
system. 

 

Logistikkompetens 
Tillgång på personal med kompetens att genomföra lo-
gistikledning i insatsförsvaret kommer att bli en kon-
kurrensfaktor i framtiden då detta är en bristvara både 
civilt och militärt. Kompetensbehovet sorteras i två olika 
kategorier: förmågeskapare och förmågeutnyttjare. På den 
militärstrategiska nivån kommer det att finnas behov av 
förmågeskapare, dvs. de som ansvarar för designen av in-
satsförsvarets hela logistikkedja samt designen av de för-
mågor som syftar till att skapa uthållighet för de olika in-
satser som förvaret kommer att vara engagerade i. Den 
andra kategorin är förmågeutnyttjarna som stöder och del-
vis utför den militära delen (som inte är civil) på fältet i 
missionsområdet. Skillnad jämfört med i dag blir att pro-



Fot-område Logistik 
 

   
  

29 

duktionen i huvudsak sköts av civil personal. Insatsförsva-
ret har inga egna verkstäder och sjukhus, eller transportor-
ganisationer förutom de moduler som skall användas i in-
satser. De logistikofficerare som i dag arbetar i de bakre 
stödorganisationerna inom insatsförsvaret utgörs till stor 
del av industrin och civila företag som övertagit dessas ar-
betsuppgifter. 

 
 

3.3 Framtidsbild 
Begreppet modulära förband, de trender och antaganden som redovisats har satts 
samman i tre bilder som illustrerar synen på framtiden. Först är det bilden av det 
insatta totalförsvaret inom ramen för FN, EU och NATO som bygger på ett mo-
dulärt tänkande. Den andra bilden visualiserar IKEA-tanken där insatsmyndighe-
terna har en gemensam tjänstekatalog och logistikplattform. Den tredje bilden be-
skriver logistiken som en helhet. 

 
 
Figur 8: Figuren visar på en ökad integrering mellan olika myndigheter inom ramen för en gemensam logistik 
oavsett vilken överstatlig organisation vi uppträder i framtiden 
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Det insatta totalförsvaret leds av en operativ ledningsfunktion. Staben består av 
representanter från de olika insatsmyndigheterna. Sveriges koncept med ett total-
försvar på export blir det goda exemplet på hur framtida konflikter och katastrofer 
kan hanteras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Totalförsvaret kommer att 
kunna sättas in i olika typer av operationer som leds av FN, EU och NATO. Det 
insatta totalförsvaret samarbetar även med EU inom dessa logistikområden för att 
kunna kombinera resurser för t. ex gemensamma insatser. De system som används 
för styrning och uppföljning utvecklas och förvaltas tillsammans med civila leve-
rantörer och vi strävar efter att ha en interoperabilitet avseende dessa system med 
andra nationer. 

 
 
Figur 9: Figuren visar att det kommer att krävas olika typer av förmågor som hämtas från olika insats-
myndigheter för att lösa framtidens uppgifter. Myndigheterna är hänvisade till en gemensam logistikplattform 
som tillhandahåller ett bestämt sortiment för olika typer av insatser. 

 
Framtiden sett utifrån ett logistikperspektiv (resursutnyttjande) kan närmast liknas 
vid ett IKEA, där insatsmyndigheterna har ett gemensamt resurs- och beredskaps-
lager. Där olika tjänster och resurser finns sammanställt i en resurs och tjänsteka-
talog (som är internetbaserad). Utifrån katalogen kan olika moduler sättas ihop för 
att motsvara efterfrågade förmågor som krävs för att skapa avsedd effekt i olika 
insatser nationellt som internationellt. 

Under invasionsförsvarets dagar var Försvaret stort till numerär. Strategin var att 
uthålligheten byggde på nationell självförsörjning samt lagerhållning i nära an-
slutning till stridsområdet med mobiliseringsförråd. Försvaret var dimensionerat 
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för krig. Fokus låg på att utföra underhållstjänsten, tekniska tjänsten hälso- och 
sjukvård samt transporter inom respektive militärområde. Man kan sammanfatta 
det med att FM var ett samhälle i miniatyr med egna resurser för att säkerställa 
redundans mot ett kommande krig. Vad är då skillnaden mellan den invasionslo-
gistiken och insatslogistiken i dag och i framtiden? 

I framtiden är insatsförsvaret litet i numerär, Uthålligheten bygger till stor del på 
försörjning från civila leverantörer i nära anslutning till insatsområdet. Försvaret 
är dimensionerat för olika expeditionskårer, dvs. kunna genomföra strid på annat 
territorium medan det är fred i Sverige. Det blir viktigt att kunna ingå i olika alli-
anser för att tillsammans med andra försörja expeditionskårerna. Endast en liten 
del av resurserna kommer att stå i beredskapslager, då huvuddelen av resurserna är 
insatta. Fokus kommer att ligga på att leda och koordinera de logistiktjänster som 
disponeras genom civila leverantörer. Det blir viktigt att förstå logistiksystemet ur 
ett helhetsperspektiv Systemet består av försörjning från olika leverantörer till 
produktionssystemet där förbanden tas fram. Vidare måste förmågor kunna distri-
bueras dit effekten efterfrågas. 

 
 
Figur 10: Figuren illustrerar synen på logistiksystemet som en helhet. 
 

Logistiken kommer att vara multinationell vilket innebär att olika länder försöker 
dela på ansvarsområden inte minst för att kunna hantera längre försörjningslinjer. 

Rollen för Försvarsmakten logistikorganisation kommer att behöva förändras från 
att utföra logistik till att koordinera och leda inte bara insatsförsvarets logistik utan 
de olika insatsmyndigheternas logistik utifrån de tre systemen som beskrivs i bil-
den ovan. För att underlätta detta integreras Försvarsmakten logistikorganisation 
och Försvarets materielverk till en enhet. Där den övergripande uppgiften blir att 
koordinera inköp av tjänster, samordning med civila kontraktorer. De ansvarar 
även för att tjänste och produktkatalogen uppdateras varje år så att alla insatsmyn-



Fot-område Logistik 
 

   
  

32 

digheter kan beställa efterfrågade tjänster och produkter. Sambandet mellan lan-
dets totala resurser och vad som är möjligt att åstadkomma utifrån ett insatsper-
spektiv synliggörs genom att se på dessa tre system som utgör hela logistiksyste-
met. Citat nedan får sammanfatta detta kapitel. 

”Logistiken är en förbindelselänk en form av bro mellan landets  
ekonomi och de väpnade styrkorna” 

Generalöverste Vladimir Isakov (Stf förvarsminister och logistikansvarig för väpnade styrkorna)31 

 

                                                 
31  Löfenholm Jan-olov, sakkunnig i logistik vid Must HKV. 
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4. Teorimodell 

4.1 Allied Joint Logistic Doctrine (AJP-4 (A) 
I studien har Allied Joint Logistic Doctrine (AJP-4 (A) används som ett stöd. Den 
valdes framför andra eftersom den har en internationell förankring vilket passar 
studien väl. 32 

Hur åskådliggör man då något så komplext och allomfattande som logistik? Be-
greppet har kommit att används som ett samlingsbegrepp för ett antal olika verk-
samheter inom Försvarsmakten. Dessa verksamhetsområden har alla sina indivi-
duella särdrag. Tillsammans utgör de olika byggstenar med olika egenskaper och 
förmågor. Byggstenarna ingår i en organisation som i sin tur är en del i ett större 
sammanhang. Med dessa byggstenar som grund skapas önskade förmågor och 
effekter.  

Är det möjligt att fånga in dessa aspekter i en och samma modell, som dessutom 
inte bara tar hänsyn till den militära dimensionen utan också civila och internatio-
nella aspekter? Dilemmat försöker vi lösa genom att presentera ett antal olika di-
mensioner som kan säga utgöra den militära logistikens grundfundament. Dimen-
sionerna är hämtade ur AJP-4 (A). Med en illustration av hur delarna kan fogas 
samman till en helhet hoppas vi underlätta och öka förståelsen för begreppet logis-
tik. Modellen skall förstås så att en gynnsam kombination av dessa delar är en 
nödvändig förutsättning för att lyckas med att skräddarsy logistiken till en militär 
insats.  

 

                                                 
32  Möjligheten att använda Grundsyn logistik fanns, men den bedömdes ha en kortare livslängd än AJP-4 

varför den valdes bort.  
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Figur 11: De fyra dimensionerna i teoristödet utgörs av Principer, Funktionsområden, Stödkoncept för logistik 
och Informationssystem. 

 
Som det påpekades så kan en teorimodell utgöra en form av samband mellan olika 
storheter, som de tidigare beskrivna dimensionerna som utgör logistikens byggste-
nar. Synen som redovisas i AJP-4 representerar ca 26 nationer vilket innebär att 
doktrinverket kan sägas vara en kompromiss. Å andra sidan har den en bred för-
ankring i det militära samfundet och kan därför anses vara accepterad som en 
gemensam utgångspunkt inom logistikområdet. Kravet på tillförlitlighet torde vara 
relativt högt genom att AJP-4 är en del av CJTF-konceptet som är beprövat och 
väl känt internationellt.  

Motivet att använda AJP 4 som teorimodell är också att den bidrar till en allmän 
struktur inom begreppet logistik då det finns skillnader i synen hur militära och 
civila organisationer definierar begreppet. När det gäller principerna som presente-
ras i doktrinen så kan dessa säga utgöra en form av gräsrotsteori. Traditionellt sätt 
har man i militära sammanhang inte använts sig av ordet teori för att uttrycka nå-
got som anses vara allmänt känt. I militära sammanhang representerar principer 
detsamma som teorier är för akademiker. Dessa principer kan sägas vara en tyst 
kunskap som formats och tecknats ned till de handlingsregler som återges i AJP-4. 

AJP-4 utgår i huvudsak från planering och koordinering av operativt verksamhet 
men den täcker väl in den strategiska nivån.33 Vilket är lämpligt då studien avser 
att undersöka vilka logistikfrågor som det finns behov av att simulera utifrån ett 
planeringsskede av en operation. Doktrinen passar väl in som ett stöd då den utgår 
från ett multinationellt sammanhang där den är internationellt accepterad som ett 

                                                 
33  AJP 1-2 
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riktinstrument inte bara för en NATO koalition utan även för FN, EU eller icke 
Natoländer.34 

Vidare menar man att en gemensam doktrin är en viktig förutsättning för delta-
gande/samarbete i NATO-sammanhang. Operationer planeras och leds med hjälp 
av AJP-4 i dag vilket kan borga för att doktrinen åtnjuter en trovärdighet. En 
nackdel är emellertid att simulering inte närmare förklaras än i de informations-
stödsystem som beskrivs under punkten Logistical Information Systems and Tools, 
där LOGFAS är ett system som kan användas. Men det är ju bl. a det som studien 
syftar till att ta fram. Dessutom kan begreppet funktioner möjligtvis upplevas som 
omodernt då man i dag strävar efter att utrycka logistik I form av kapacitet och 
förmågor som t. ex uthållighet. Å andra sidan är funktioner allmänt vedertaget 
vilket kan anses som en fördel i detta sammanhang då ett brett spektrum av re-
spondenter är inblandade för att ge en bred och djup genomlysning av vilka logis-
tikfrågor som är intressanta att simulera. En viss kritik kan resas emot att använda 
sig av en NATO-doktrin då Sverige fokuserar mer mot EU än NATO. Emellertid 
så bygger EU på att adaptera metoder och standard från NATO. Utöver ovan an-
givna skäl kan AJP-4 användas som ett stöd i själva kvalitetssäkringen i slutdis-
kussionen. Då den utgör ett balansinstrument utifrån dragna slutsatser och tankar. 
På det viset kan AJP-4 vara ett stöd för att sätta in frågeställningarna och resultatet 
i ett sammanhang och tydliggöra nya frågeställningar som tidigare inte framförts. 

                                                 
34  AJP-4 (A), sida V 
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5. Resultat 

5.1 Fråga 1    Framtida logistikfrågor 
I ett försök att beskriva de framtida logistikfrågorna under workshopen utgår vi 
från begreppet modulära förband. Utgångspunkter från Battle Group konceptet 
användes som språngbräda för att tänka framtid. 35 Först avhandlas 7 frågor från 
workshopen och resultaten från enkätsvaren. Därefter dras slutsatser som avslut-
ningsvis diskuteras.  

 

5.1.1 Resultat från workshop 
De 7 frågorna som ställdes var följande: 

• Vad är modulära förband, kopplat till logistiken? 
• Vad betyder det för logistiken och för resursutnyttjandet inom logistiken om 

moduler med låg förmåga till väpnad strid måste bytas ut till moduler med hög 
förmåga till väpnad strid?36 

• Hur hanteras skiftande uppgifter (från övervakning av fredsprocess och val till 
att möta terrorism) och vad innebär det för resursutnyttjandet avseende logistik 
vid insatser under längre tid?37 

• Hur måste materiel förrådsställas för att tillgodose kraven i insatsförsvaret 
avseende modulära förband? 

• Vilken förändring innebär modulära förband för tillförsel av materiel vid in-
satsoperationer? 

• Hur kan man minimera förrådsställning (avseende modulära förband i insats-
försvaret)? 

• Hur kommer kompetensen hos logistikpersonal att behöva förändras med mo-
dulära förband?  

 
 
Vad är modulära förband kopplat till logistiken? 
Svaret på frågan är dels att förmågor (det som faktiskt skall kunna uträttas) ska 
utgöra grunden för dimensionering av modularitet. Vad vi ska lösa avgör hur 
mycket och vilken typ av materiel som måste finnas. Denna materiel bygger upp 
minsta modulen och kan kopplas ihop till större moduler. Logistiken måste vara 
anpassad och ta höjd för denna moduluppbyggnad. Modulperspektivet bör utgå 

                                                 
35  Uppgifterna och förmågorna inom Battle Group-konceptet som användes finns beskrivna i dokumentet: 

Operativa ramvillkor för 2005-04-06 vers 1.0. 
36  Frågeställningen ställdes utifrån sammanhanget Conflict prevention vid en snabb eskalering av en konflikt 

som beskrivs i Operativa ramvillkor. 2005-04-06 vers 1.0. 
37  Frågeställningen ställdes utifrån sammanhanget Stabilisation och Reconstruction som beskrivs i Operativa 

ramvillkor för. 2005-04-06 vers 1.0. 
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från materielsystem. Materielsystemen ’triggar’ utformningen av logistik-
organisationen. Traditionellt sett har vi alltid haft modulära förband i någon form, 
om än inte med den flexibilitet som man avser skapa i samband med insatsförsva-
ret. Materiel utgör grund för modularitet, inte personer.38 

Vad betyder det för logistiken och för resursutnyttjandet inom logistiken om 
moduler med låg förmåga till väpnad strid måste bytas ut till moduler med 
hög förmåga till väpnad strid?39 
Det är lättare att växla ner än upp i en konfliktsituation avseende bland annat lo-
gistiken. Med andra ord är det lättare om man har materielen med sig än att sakna 
dem och vara tvungen att snabbt komplettera. Planering inför en operation bör 
utgå från ’worst-case’ Det är mindre realistiskt att man kan fylla på med moduler 
varefter en situation förändras (exempelvis blir mer hotfull). Det bör redan finnas 
resurser på plats från början som kan lösa tänkbara situationer. Information om 
uppgiften är avgörande för att sända ut rätt förband och rätt stödresurser, t.ex. lo-
gistik. Information är även avgörande för planläggning inför uppgiften och därmed 
även logistikbehoven som kan komma att uppstå.40  

Komplettering med färdiga moduler inklusive personal är möjligt för logistiken 
under pågående insats. Detta tar tid i en besvärlig miljö och de taktiska och opera-
tiva begränsningarna är troligen större än de för logistiken. Beräkningsinstrument 
krävs för att kunna beräkna de logistikbehov som genereras av förändringarna. Det 
kommer att ställas krav på simulering för att logistiskt effektivt lösa de situationer 
som kan uppstå. Snabbinsatsförmågan skall vara ute i så kort tid att det kan bli 
svårt att byta ut moduler under insats vid t. ex eskalering av en konflikt. Det är 
troligt att man förbereder sig för en högre konfliktnivå redan när man åker till en 
insats då tiden inte medgör att man byter ut förband inte finns i området. Logisti-
ken som behövs initialt i 1st line måste ingå i de modulära förbanden när de sänds 
ut i snabbinsatsförmågan och detta kräver planering, övning mm. Att logistiken 
måste ingå kommer från tidskravet på snabbinsatsförmågan. Logistiken för 2nd line 
kan däremot vara uppbyggd beroende på uppgift.41 

Hur hanteras skiftande uppgifter (från övervakning av fredsprocess och val 
till att möta terrorism) och vad innebär det för resursutnyttjandet avseende 
logistik vid insatser under längre tid?42 
2015 kommer det multinationella inslaget vara större i olika operationer. Speciali-
sering och samordnad anskaffning kommer att vara vanligare. Frågeställningen 
innebär en nästa fas efter det att t. ex snabbinsatsförmågan varit där. Det ger en 
annan typ av logistikbehov med andra logistikvolymer. Här kan man utnyttja civi-
la kontraktorer på ett annat sätt än tidigare.43  

                                                 
38  Dokumentation av workshop 050425, s 14. 
39  Frågeställningen ställdes utifrån sammanhanget Conflict prevention vid en snabb eskalering av en konflikt 

som beskrivs i Operativa ramvillkor för en svenskledd snabbinsatsstyrka (Nordic Battle Group). 2005-04-
06 vers 1.0. 

40  Dokumentation av workshop 050425, s 10. 
41  Dokumentation av workshop 050425, s 10. 
42  Frågeställningen ställdes utifrån sammanhanget Stabilisation och Reconstruction som beskrivs i Operativa 

ramvillkor, 2005-04-06 vers 1.0. 
43  Dokumentation av workshop 050425, s 13. 
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Hur måste materiel förrådsställas för att tillgodose kraven i insatsförsvaret 
avseende modulära förband? 
Utifrån perspektivet ett insatt insatsförsvar borde det inte behövas några förva-
ringsplatser då materielen är i bruk och nyttjas av de förbandsmoduler som är in-
satta hemma eller borta. Om ekonomin tillåter torde vi ha en reservmaterielstock 
för att kunna möta oväntade händelseutvecklingar. I dag nämns begreppet förråds-
ställning, vid nya krav på insatsförmåga bör begreppet istället vara beredskaps-
hållning. För att säkerställa att materielen kan disponeras på rätt plats vid rätt tid 
och med rätt tillgänglighet krävs liknade krav som Brandkåren har. Brandkårs-
principen innebär att all materiel har högsta status. Då insatsförsvaret har att verka 
över stora ytor måste transportorganisationer kontrakteras för stöd till leverans av 
styrkans materiel. Materielen kan även ägas av civila leverantörer som har kon-
trakterats att tillstå med t.ex. 45st lastbilar. Alternativ kan vi möjligtvis använda 
oss av andra nationers krigsmaterielproducerande företag.44 

Vilken förändring innebär modulära förband för tillförsel av materiel vid 
insatsoperationer? 
Tillförseln ändras ej direkt. Man skickar ner allt som behövs. Behoven kan särskil-
jas för människa och materiel. Logistikbehov för människor är lättare att beräkna 
(kvantitet för mat etc.) och är beroende av numerär. Materiella behov är svårare 
och kan delas in i grupperingar med enklare dimensioneringskrav (drivmedel, 
ammunition etc.) och de med svårare dimensioneringskrav (kompetens hos tekni-
ker etc). Färdiga logistikkoncept med fördefinierade moduler är möjligt och tid för 
förberedelser för en insats styr hur logistiken kan delas upp modulärt. Det är de 
faktiska insatsförbandens modularitet som avgör hur logistikens modularitet skall 
byggas upp. Lägsta förbandsenhet, det vill säga storleken på en modul måste defi-
nieras. Förbandsmodulens logistik avseende 1st line skall vara integrerad i för-
bandsenheten (modulen). Den skall täcka vissa basbehov och den uppgift som mo-
dulen skall kunna lösa. 2nd line behöver däremot inte integreras på samma sätt. 
Datasimulering kan främst stödja logistiken i 2nd line. Detta kräver emellertid bra 
indata.45 

 
Hur kan man minimera förrådsställning (avseende modulära förband i in-
satsförsvaret)? 
Rätt tekniskt stöd för t. ex status på materiel möjliggör färre antal artiklar i förråd 
och reserv. Detta betyder i sin tur att materiel kan utnyttjas till högre grad än idag 
vilket minskar kostnaderna. Andra länder som t. ex England arbetar idag med civi-
la kontraktörer i hög grad t.ex. inom strategiska transporter och tekniskt komplice-
rade tjänster såsom lufttankning.46 Idag saknas en teknik för uppföljning av mate-
riel. Man kan inte veta status på en enskild modul, t. ex stridsgrupp, stridsvagn. 
Med ett tidskrav på 10 dagar (beredskapshållning i insatsförsvaret) måste materiel 
finnas och personal vara utbildade.47 

                                                 
44  Dokumentation av workshop 050425, s 4. 
45  Dokumentation av workshop 050425, s 3. 
46  Dokumentation av workshop 050425, s 9. 
47  Dokumentation av workshop 050425, s 5. 
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Hur kommer kompetensen hos logistikpersonal att behöva förändras med 
modulära förband? 
Modulära förband innebär på flera sätt en logistikers mardröm. Det leder till högre 
logistisk komplexitet och högre teknisk komplexitet. Detta leder i sin tur till fler 
specialister, krav på simulering, tekniska stödsystem och mer kompetens hos lo-
gistikledningen. Verkligheten blir mer komplex bland annat på grund av modulära 
förband vilket kräver fler specialister och fler människor som arbetar med logisti-
ken. Det behöver dock inte alltid vara militär personal. Modulära förband kan in-
nebära att det blir fler specialister hemma men mer generalister i insatser avseende 
logistikpersonal. Detta beror bland annat på att den tekniska komplexiteten ökar, 
bland annat genom tekniska stödsystem som kan eller måste skötas hemifrån. I 
insatser kommer det dock att finnas ett stort behov av generalister och personal 
som kan lösa de problem som uppkommer och som kan lite inom många områ-
den.48 England och USA har dyrköpta erfarenheter från Irak där civil personal 
bland annat inom logistiken blivit dödade då de arbetat i främsta linjen. Detta har 
lett till att man omorganiserat så att civil personal inte har uppgifter i 1st line och 
att logistiker i första hand måste vara soldater som kan försvara sig själva och i 
andra hand logistiker.49  

 

5.1.2 Resultat från enkätsvar 
Frågorna i enkäterna strävar efter att ta utgångspunkt i tidperspektivet 2015-2020. 
Resultatet redovisas i turordningen, NATO (C Plan J4 i Brunsum), militärstrate-
gisk perspektiv (läs logistikinspektör), den operativa nivån (C Plan OPE J4), den 
taktiska (C G4) och avslutningsvis ett NATO perspektiv. Två frågor ställdes i en-
käten. Svaren på dessa två frågor redovisas tillsammans 

• Vilka nya logistikfrågor bedömer Du kommer att fokuseras i  
tidsperspektivet 2015-2020?  

• Vilka "gamla" logistikfrågor tror du fortfarande 
 är högst relevanta i tidsperspektivet 2015-2020?  

 

Vilka nya och ”gamla” logistikfrågor bedömer Du kommer att fokuseras i 
tidsperspektivet 2015-2020?  
Från ett NATO perspektiv50 påpekar man att logistiken måste byggas upp mot ett 
expeditionskårs tänkande. Synen som framförs är att många länder fortfarande är 
organiserade i en form som inte möjliggör snabb deployering. Detta leder till att 
man från NATO försöker etablera mer multinationella enheter för att kunna dela 
på kostnader och därmed minska det logistiska fotavtrycket i teatern. En viktig 
fråga som ligger i fokus är vad som skall göras av den militära och civila organisa-
tionen, där ”outsourcing” ses som ett viktigt steg att ta, för att göra själva ”force 
package” mer expeditionskårs anpassad. Från NATO påpekar man att nyckelfrå-
gor för framtiden kommer att vara hur man bygger upp fonder för att finansiera 
                                                 
48  Dokumentation av workshop 050425, s 6. 
49  Dokumentation av workshop 050425, s 6. 
50  NATO perspektivet är en sammanfattning från J4 (JFC i Brunsum) på frågeställningarna i enkäten. 
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drivmedel, ammunition och strategisk lufttransportförmåga. Frågan om hur opera-
tioner skall finansieras är kanske den viktigaste frågan att lösa för att snabbt kunna 
sätta in förband där det behövs.  När det gäller underfunktioner har man kommit 
fram till att drivmedel även i framtiden kommer att vara en viktig fråga. Detta ef-
tersom det finns olika typer och krav på drivmedel, dessutom måste stora mängder 
drivmedel transporteras till otillgängliga platser, s.k. ” operations out of area ops”.  

Från ett strategiskt perspektiv51 framkom att en viktig fråga är hur olika resurser 
kan delas upp mellan olika länder samt vilka olika samarbetsallianser vi har att 
utgå ifrån. Även här påpekas vikten av att lära sig att använda de civila aktörerna 
som verkar globalt, då insatsförsvaret blir en allt mindre aktör som blir beroende 
av andra större aktörer. Som ett resultat av detta menar man att det ställas högre 
krav på förmåga att logistikleda olika logistikaktörer, civila som militära. En an-
nan fråga är hur vi tecknar gemensamma lösningar med andra nationer, hur gör 
man t.ex. affärer med rederier. Den övergripande frågan inom logistikområdet blir 
att finna nya metoder för att avropa resurser och samtidigt skapa en överblick för 
att interagera med alla aktörer som är inblandade. 

Utifrån ett operativt perspektiv52 framkom följande fokus områden. Strategisk 
rölighet för bataljonsförband, sjukvård för insatta förband utomlands och modulärt 
uppbyggda förband. När det gäller den strategiska rörligheten angavs som motiv 
att Sverige ensamt har till uppgift att lösa tilltransport, insats, försörjning och av-
transport av förband upp till bataljonsstorlek. Sjukvård för insatta svenska förband 
anses vara en fråga som också kommer att vara central. Detta då ”svensken inte 
kommer att acceptera en lägre standard än i Sverige om han skall motiveras till att 
tjänstgöra utomlands i mission” resultatet av detta menar man kommer att leda till 
att Sverige ’tvingas’ utveckla en egen förmåga på området som håller bättre stan-
dard en vad som är normalfallet i dag. Dessutom togs moduläritet upp som en vik-
tig framtida fråga. Motiven som anfördes var att förbanden skall kunna sättas 
samman från troppnivå och på såvis byggas upp mot det önskade behovet. Ett an-
nat motiv som lyftes fram var bl.a. att det bedöms ge bäst flexibilitet vid för att 
lösa olika typer av uppgifter och bästa rationalitet vid produktion av förbandet.  

Från det taktiska perspektivet53 har man resonerat utifrån storheterna tid, pengar 
och kvalitet. Med tid menar man hur snabbt ett förband ska kunna sättas in samt 
vilka åtgärder som krävs före insättande. Vidare menar man med tid, hur lång tid 
det tar att sätta in ett förband. När det gäller pengar så säger man att det alltid är en 
viktig urvalsfaktor som kan anses vara en tidlös fråga. Utifrån ett logistikperspek-
tiv blir det därför viktigt att se på olika lösningar utifrån kort och lång sikt när det 
gäller den ekonomiska aspekten. Men kvalitet avses vilken status vi har på materi-
el och personal. Hur bra personalen är utbildade, hur många tillgängliga SISU-
förare det finns att tillgå och vilken uthållighet det ger för en mission t ex. i Afri-
ka. När det gäller materielen, så är det främst statusen på materielen i förråd kopp-
lat till statusen på den insatta materielen som ligger i fokus. En viktig fråga är att 
få svar på är därför vilka brytpunkter/omslagspunkter det finns för att nyttja mate-

                                                 
51  Det strategiska perspektivet grundar sig på en intervju av logistikinspektören. 
52  Det operativa perspektivet grundar sig på enkätsvar från C plan vid J4 OpE. 
53  Det taktiska perspektivet grundar sig på enkätsvar från C G4 vid ATK. 
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rielen i olika insatser. När behöver materielen omsättas och renoveras för att kun-
na sättas i beredskap eller in i nästa insats?  

När det gäller nya logistikfrågor görs bedömningen att ”Outsourcing” med Indu-
strins medverkan är ett område som kommer att förändras. ”Outsourcing” kommer 
till största sannolikhet inte ske som en total ”Outsourcing”, med industrin som 
ansvarig från 1st line utan troligtvis handla om vilken säkerhetsbedömning som 
görs kopplat till konfliktnivå och geografiskt område där insatsen sätts in, dvs. en 
ren riskbedömning. 

En annan sak som kommer att förstärkas i framtiden är transporter och att hålla 
reda på transportflöden. Detta för att minska kostnader, hålla hög kvalitet och inte 
minst korta ned ledtider. Fokus kommer att ligga på att planera, leda och följa upp 
tranporter av personal och gods, både i form av förbandstransporter och i form av 
enskilda transporter av personal, reservdelar och förnödenheter. Här menar man 
att kontrollen över själva flödet från beställning till leverans och redovisning 
kommer att vara oerhört viktigt för förbandens operativa förmåga och chefers be-
slut och prioriteringar. Viktiga frågor att besvara i detta sammanhang är om den 
eftersökta reservdelen finns upplagt i förrådet i missionsområdet, hos den civila 
marknaden i närområdet, eller i Sverige. Får den beställas? Kan den flygtranspor-
teras? Är den redan beställd, Är den på väg och är den redovisad?  

En fråga som är viktig är hur skadade och döda skall hanteras om svenska förban-
den sätts in i en högintensiv konflikt. De nya frågorna utifrån ett logistikperspektiv 
blir då hur mycket personal som åtgår för att hantera, transportera, ta emot, vårda 
genomföra ceremonier, uppföljning och rehabilitering?  

En annan logistikfråga som anses bli allt viktigare är versionshantering. Detta då 
fler av materielsystemen som används innehåller olika typer av mjukvaror. Utifrån 
ett logistikperspektiv kommer det att finnas ett behov av mycket noggrann upp-
följning av aktuell version. Vilka system går att samköra med vilka. Vad kan det 
innebära för risker att byta ut en Utbytesenhet (UE) i t. ex ett stridsfordon. Går det 
att ”kannibalisera”, vilka risker innebär det?  

Avslutningsvis påpekades behovet av att tänka i moduler. Där hänvisade man till 
modellen som IKEA arbetar efter, som beskrivs i citatet nedan. 

Låt kunden beställa ett kök (funktioner) Sedan plockar en konstruktör ihop ”satsen” och en 
tranportfirma levererar ett komplett ”förband” i platta paket. Vi måste klara av att gå i ”lag-
ret” och plocka efter en ”plocklista” och vara säkra på att vi har byggt ett system dvs. att vi 
har beaktat systemintegration, versions-hantering, alla systemkomponenter (batterier m.m. 
dvs. följdverkansberäkningar) uthållighet, dvs. driftsresurser och reservdelar/kompetens för 
drift och rep. Allt ska sedan in i LIFT så att vi tillgodoser redovisning och att vi kan lämna 
systemstöd utgående från att vi vet vad vi levererat. 

Innebörden av citatet tolkas som att IKEA torde kunna utgöra det goda exemplet 
att följa när det gäller lagerhållning. 
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5.1.3 Slutsatser. 
Slutsatser från workshop 
Under workshopen så framkom flera bilder av vad grunden för modularitet är. En 
del menade att det utgår från materiel och materielsystem. Andra menade att det 
utgår från förmågor. När det gäller tidskraven påverkar det möjligheterna till att 
byta eller komplettera med moduler under pågående insats. Vid användning av 
snabbinsatsförmågan kan det vara mindre genomförbart än vid längre insatser på 
grund av just tidsskäl. 

Flera deltagare under WS pekar på svårigheter med att fylla på med, eller byta ut 
moduler, under pågående insats och att det därmed är lättare att planera för en 
högre konfliktnivå ’worst case’ redan från början. Stödsystem såsom simulering 
menade flera behövs för att analysera och möta de förändrade behoven inom logis-
tiken på ett resurseffektivt sätt. Några samstämmiga slutsatser är svåra att dra. 
Möjligtvis kan man skönja en ökad förståelse för behovet av en större samordning 
med andra aktörer när det gäller anskaffning av resurser.  

Materiel och system kommer att vara i bruk större omfattning än idag. Detta inne-
bär att kraven på materielens status och tillgänglighet måste vara högre i framti-
den. Civila kontraktorer kan användas för att hjälpa till att upprätthålla denna till-
gänglighet på materiel, men i vissa fall även ha det fulla ansvaret och äga materie-
len (FM hyr vissa system). 

Vissa ansåg att det inte kommer att innebära någon skillnad vid tillförsel av mate-
riel med modulära förband medans andra betonade att det visst finns skillnader där 
uppdelningen av logistiken för 1st och 2nd line till en insats är central. Tekniska 
stödsystem kan bidra till minskade förråd och civila aktörer kan ta hand om tjäns-
ter som gör så att egna förråd kan minskas. Workshopen gav en samstämmig bild 
av allt större komplexitet inom logistiken som kräver andra kompetenser än tidiga-
re. Andelen civil personal kommer att öka inom logistiken för att möta detta kom-
petensbehov. 

Slutsatser från enkäten 
NATO perspektiv: Multinationella enheter och ekonomiska fonder blir en fram-
tida fråga. Hur ställer sig Sverige till att avsätta pengar till en gemensam fond som 
hanteras av en allians eller organisation i syfte att kunna få tillgång till resurser 
man ej har. Kan det vara ett sätt att minska kostnaderna eller är det inte gångbart? 

Strategiskt perspektiv: De som skall leda logistiken i framtiden måste ha kompe-
tensen att förstå hur globala aktörer kan användas. För detta krävs en ökad insikt 
om hur marknadskrafterna fungerar. För att kunna logistikleda i framtiden kom-
mer fokus att behöva riktas utanför insatsförsvaret. Detta då vi i större utsträck-
ning får anpassa oss efter de ledande civila aktörerna på marknaden nationellt som 
internationellt. Nya samarbetsformer med andra nationer behöver prövas då FM 
blir allt mindre. Eventuella nischer behöver tydliggöras i detta avseende. 

Operativt perspektiv: När det gäller avsaknaden av en egen strategisk rölighet 
(lufttransporter) av större förband kan det innebära att Sverige kommer att behöva 
ta hjälp (outsourcing) av andra nationer, organisationer samt civila företag. Detta 



Fot-område Logistik 
 

   
  

43 

gör att kontraktering av denna förmåga kommer att vara ett område av stor vikt för 
logistiken i framtiden. En annan slutsats som kan dras är att sjukvårdskedjan till 
stor sannolikhet kommer att behöva prioriteras mer än vad som görs nu. Vilket 
leder till ett flertal nya frågeställningar. Vilken förmåga behövs? Vad skall militä-
ra respektive civila moduler bidra med? 

Taktiskt perspektiv: En slutsats som kan dras är att uppföljning avseende materi-
elflöde och status på materielen upplevs som bristfällig. En fråga som tydliggjor-
des var hur planering, uppföljning och versionshantering skall skötas i framtiden, 
då vi riskerar att dra på oss ett för mycket olika typer av versioner. Det finns be-
hov av nya underhållsberäkningar för att ta fram kostnader utifrån olika tidsper-
spektiv. Nya omsättningsplaner behöv för att matcha omslagspunkter för mate-
rielutnyttjande. Kvalificerade riskbedömningar utifrån konfliktnivå och geogra-
fiskt läge behöver göras för att användas som underlag för kontraktering av leve-
rantörer. Inom hälso- och sjukvårds funktionen behövs nya skadeberäkningar gö-
ras utifrån nya potentiella risker och önskad förmåga. Lagring eller beredskaps-
hållning enligt IKEA modellen skulle kunna utgöra det goda exemplet att följa. 

 

5.1.4 Diskussion 
Den konkreta avsikten med fråga 1 har varit att undersöka de framtida lo-
gistikfrågor som kommer i fokus m.a.a. modulära förband. Svaret på frågan kan 
anses besvarat i denna studie. En svaghet kan dock sägas vara att begreppet modu-
lära förband fortfarande är relativt okänt. Dessutom är det min personliga uppfatt-
ning att det som deltagare i en workshop eller respondent till en enkät är svårt att 
försöka se in i framtiden (10-15 år) eftersom man tenderar att påverkas av sin egen 
samtid i stor grad. Å andra sidan påvisar resultatet att ”gamla” frågor aktualiseras 
utifrån ett annat perspektiv vilket kan var värdefullt i sig.  Jämfört med tidigare 
studier på området bidrar resultatet i denna studie till att öka kunskaperna om 
framtida logistikfrågor.  

Enligt vårt tidigare resonemang så är uppgiften och förmågor centrala i mo-
duluppbyggnad och det som moduluppbyggnaden skall utgå ifrån. Det måste fin-
nas en klar spårbarhet mellan de moduler som byggs upp inom logistiken och de 
uppgifter som ska lösas av insatsförbanden. Specialanpassningar av moduler skall 
undvikas i största möjliga mån, istället skall kombinationer av intakta, färdiga mo-
duler kunna ge det stöd och den effekt som efterfrågas. 

En gemensam utgångspunkt är att materielen och materielsystemen är en central 
del och kanske den viktigaste byggstenen. Dessutom är det viktigt att materielen 
tas fram utifrån de efterfrågade förmågor som krävs i det framtida insatsförsvaret 
och inte köps in ad hoc. 

Ett återkommande ämne under workshopen var de tidskrav som insatsförsvaret 
skall uppfylla inom bland annat snabbinsatsförmågan. Krav på operativ förmåga 
inom några dagar för vissa insatsförband (snabbinsatsstyrkan m.fl.) innebär antag-
ligen att åtminstone en del av logistiken måste vara integrerad i de förband som 
sänds ut snabbt. Detta väcker följande frågor: 
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• Hur skall logistiken integreras och hur mycket av den måste integreras i insats-
förbanden? 

• Vad gör man vid en längre insats jämfört med en snabbinsats, skall logistiken 
organiseras annorlunda för snabbinsatsförband jämfört med övriga förband? 

 
Det kommer inte att vara möjligt att uppnå tidskraven om inte viss logistik redan 
finns färdig att använda i insatsförbanden och att det genom övning etc. fungerar 
utan speciell anpassning för varje enskild situation. Den logistik som skall stödja 
insatsförband med korta tidskrav kommer troligen att behöva organiseras annor-
lunda än den logistik som skall stödja insatser under längre tidsperspektiv. Detta 
kan t. ex innebära att man vid längre insatser har större möjligheter att använda 
civila kontraktorer för tjänster inom alla funktioner, medan det vid snabba insatser 
måste skötas genom egna resurser. 

För att undvika att bygga flera olika logistiksystem för att stödja olika typer av 
förband är det viktigt att det i så hög utsträckning som möjligt är likadana logis-
tikmoduler som används oavsett vilka förband det är som stöds. Om enhetliga lo-
gistikmoduler kan användas av olika förband uppstår resurseffektivitet genom att 
speciallösningar undviks i så hög grad som möjligt. I ovanstående exempel angå-
ende transport, är det därför viktigt att tänka på att den egna och den externa 
transportmodulen (t. ex ett flygplan) skall kunna stödja ett förband på samma sätt 
när det gäller lastningskapacitet. Det som skiljer de olika modulerna åt kan t. ex 
vara hur snabbt de kan användas när ett förband skall sändas iväg och detta måste 
vara väl beskrivet. Flygplan från en extern kontraktor med samma egenskaper kan 
användas om framförhållningen är minst 10 dagar medan det egna flygplanet kan 
användas inom 24 timmar. En framtida fråga i sammanhanget blir hur Sverige 
ställer sig till att avsätta pengar och materiel till en gemensam fond som hanteras 
av en allians eller organisation i syfte att kunna få tillgång till resurser man i fram-
tiden inte har råd att finansiera själv. När det gäller materielen kommer den att 
användas i högre omfattning än tidigare i övning och insatser. Detta bidrar till att 
den kommer att slitas ut snabbare och att materielomsättningen måste öka och 
därmed ökar också kostnaden jämfört mot idag. 

Statusinformation samt prioriterings- och planeringsmekanismer avseende materi-
el blir centrala då det inte finns tillräckligt mycket materiel för att både tillgodose 
kraven från snabbinsatsstyrkan och övning i annat förband samtidigt. Modularise-
ring kan förenkla denna planering och prioritering genom att avgränsade moduler i 
största möjliga mån skall kunna stödja lösandet av flera olika uppgifter och i de 
flesta fall inte vara specialanpassade för en uppgift. Saknas en modul för en öv-
ning måste det finnas en prioriteringsordning som avgör om den kan fås från annat 
håll eller om den är upptagen för en högre prioriterad aktivitet. Kanske är även 
modulen av sådan karaktär att den går att ta in från annat håll, en civil leverantör 
eller en lösning med en annan nations försvarsorganisation. 

När det gäller tillförsel av materiel så är det intressant att notera att det finns skill-
nader i synen på uppdelningen av logistiken avseende  1st line och 2nd line till en 
insats. Vissa anser att det skall finnas en logistikdel i verkansmodulen medan 
andra anser det som överflödigt. Vår syn på detta är att det till största sannolikhet 
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måste finnas 1st line i verkansdelarna. Detta för att förbandet skall ha en förmåga i 
t ex sjukvårds- och teknisk tjänst, vilket ofta är en förutsättning för att komma till 
verkan. Utan den inbyggda livskraften beskärs verkandelens möjlighet att uppträ-
da självständigt. Undantag kan göras då vi kan luta oss på andra nationer, speciellt 
vid låga konfliktnivåer.  Men det är tveksamt om den svenske soldaten accepterar 
t. ex livsmedel och sjukvård, från någon annan nation. Möjligtvis kan detta ändras 
på sikt om vi arbetar mer integrerat i allianser med nationer med liknade önskemål 
och krav. 

Förråden kommer inte att vara så omfattande och begränsningar i mängden mate-
riel kommer att vara en faktor att ta hänsyn till. Detta gör det svårt att avsätta stora 
mängder materiel till beredskapslager. En modell som möjligtvis skulle kunna 
bidra till att minimera förrådsställning i framtiden kan vara att se på den modell 
som IKEA använder sig av, där allt finns upplagt på ett fåtal platser och kan be-
ställas och levereras i ”platta paket”. Detta anser vi skulle vara en intressant mo-
dell att pröva. Detta torde emellertid ställa krav på att man kan jobba med andra 
typer av ledningssystem. Ett sätt kan vara att använda webben när man jobbar med 
t. ex så kallad ”tusenbrödermateriel” som inte är av hemlig karaktär. Materiel av 
hemlig karaktär kan tas ur detta sortiment och hanteras på säkrare typer av system.  

En faktor som kan minska antalet förråd är tillgången till tekniska stödsystem och 
civila aktörer menar man. Att införskaffa dessa system tycks vara ett problem, dels 
på grund av kostnaden och av säkerhetsklassningsskäl. Detta är kanske den vikti-
gaste logistikfrågan att ”knäcka”. Ska vi leasa ett ledningssystem ungefär som vi 
använder oss av Microsofts operativsystem för att uppgradera systemet efterhand 
osv. Fördelen kan vara att det troligtvis inte blir så dyra anskaffningskostnader. Å 
andra sidan så kommer ”supporten” att generera kostnader på ungefär samma sätt 
som den gör med de operativ system vi använder oss av i dag. Nackdelen med ett 
öppet system är att man blir sårbar för inträngning. Kanske är det så att det inte går 
att ha all information i ett sådant system. Men om 80 % av all materiel kan finnas 
tillgänglig så torde det räcka för att minska kostnader som vi har i dag. Ytterligare 
en sätt att se på systemsäkerhet är att i stället för att bygga borgar och skydda des-
sa mot inträngning i form av brandväggar, så ändrar vi strategi till utspridning av 
informationen vilket försvårar för en angripare som vill plantera datavirus. Detta 
kan göras i egen regi eller tillsammans med andra myndigheter och i allianser. 

En annan högst relevant fråga som väcktes var versionshantering i olika typer av 
materielslag. Våran uppfattning är att detta är något som bör tas omhand i syfte att 
hålla ned antalet versioner. Emellertid bedöms problemet vara hanterbart i och 
med att den totala materielstocken nedgår rent numerärt när det gäller olika platt-
formar. Dessutom kommer en stor del av materielen att hyras i stället för att vi 
köper allt och då läggs ansvaret ut till leverantörerna av olika plattformar.  

Placeringen av materiel är en annan viktig fråga. Denna kan spåras från kraven på 
flexibilitet och snabbhet i insatsförsvaret men även den geografiska räckvidd som 
insatsförsvaret skall lösa uppgifter inom. Lösningar måste skapas för att snabbt 
kunna tillföra materiel till insatsområdet. Ett tänkbart koncept kan vara att materiel 
i större omfattning mellanlagras utanför Sveriges gränser för att underlätta för lo-
gistiken. Ett annat sätt kan vara att man löser det med samarbeten där länder spe-
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cialiserar sig inom vissa områden såsom transportförmågor, bekämpningsförmå-
gor etc. 

Specialisering på utvalda förmågor av länder som samarbetar skulle öka behoven 
av standardisering för att uppnå interoperabilitet och resurseffektivitet. Moduler 
måste vara väl beskrivna avseende funktionalitet och gränssnitt till andra moduler. 
En modul måste då kunna fungera i större system än i det nationella perspektivet. 
Internationell samverkan på modulnivå och samordnad anskaffning för att uppnå 
interoperabilitet med andra nationer blir därmed ännu viktigare för logistiken. Det-
ta ställer krav på att vi samverkar och tecknar avtal med olika länder och organisa-
tioner. Emellertid finns det många olika intressen i detta sammanhang inte minst i 
triangeln Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. 
Dessutom tillkommer intressen på det internationella planet. 

Ytterligare en modell som kan minimera lagret kan vara att arbeta som IKEA gör 
alternativt hyra in sig hos IKEA som finns globalt. FN är en aktör som genomgått 
en reformering på senare år. Detta har lett till att man lagt upp ett strategiskt lager, 
där materielen beredskapsställs för att snabbt kunna transporteras ut i världen där 
förbandsenheter skall verka. En annan fråga som tydligt kommer fram är att de 
tillgängliga resurserna, framför allt det materiella innehållet, måste vara känt i ett 
tidigt skede. Genom att lägga upp dessa resurser skulle man möjligtvis kunna leva 
upp till principerna enkelhet, flexibilitet och ekonomi. Alternativt bygger man upp 
en ekonomisk fond som kopplas mot tänkta materieloptioner. 

När det gäller samverkan och standardisering skapar även det helt andra möjlighe-
ter att helt eller delvis utkontraktera logistikprocesser såsom underhåll, transporter, 
drivmedelsförsörjning även till, civila leverantörer. Frågan är hur långt vi vill dri-
va denna utkontraktering och vilka sårbarheter det medför. Någon generell lösning 
är svår att få till det blir situationen som kommer att avgöra. En annan viktig fråga 
är: vill vi använda civila leverantörer i insatsområden där det finns risk för förlust 
av liv? Vill vi använda civila kontraktorer som skapar sådana beroendeförhållan-
den att det allvarligt påverkar vår egen förmåga att självständigt utföra insatser?  
Idag finns det globala logistikaktörer som har system för att transportera och utfö-
ra andra logistiska tjänster över större delen av världen. Dessa aktörer kan och vill 
säkerligen ta hand om logistikflöden och tjänster som idag sköts av egna resurser. 
Troligtvis kan det även vara den mest resurseffektiva lösningen att utkontraktera 
vissa av dessa tjänster. Frågan är om vi har något val i detta sammanhang eller om 
det är så att insatsförsvaret måste anpassa sig till industrins behov. 

Inte minst kraven på räckvidd och snabbhet i insatsförsvaret leder till att det är 
ekonomiskt fördelaktigt att använda civila logistiksystem istället för att bygga 
egna. Vid ett modulärt uppbyggt försvar så finns möjlighet att utkontraktera hela 
moduler inom logistiken, t. ex moduler inom transportförmåga. Detta skapar en ny 
sårbarhet som t. ex beroendeförhållanden men även möjligheter. Möjligheterna till 
att kunna kombinera tjänster och välja det bästa och billigaste alternativen på 
marknaden eller välja det alternativ som ligger i teknikens framkant utan att själv 
behöva utveckla, äga och förvalta dessa. Lösningarna sätter fokus på nya risker 
som vi kommer att behöva hantera i och med denna omsvängning och vilka kom-
petenser som kommer att vara efterfrågade inom logistikområdet. 
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När det gäller kompetensen ges en samstämmig bild av en allt för stor komplexitet 
inom logistiken som kräver andra kompetenser än tidigare. Dessa kompetenser 
finns inte inom försvaret i dag, möjligtvis inom FMV men i sådant fall väldigt 
begränsat. Det som påtalats är att logistkkompetensen främst finns utanför försva-
ret i olika civila företag. Det är de olika civila företagen som kommer att sköta 
logistiken. Frågan inställer sig då vad man skall kunna inom logistiken? Det som 
påtalats är att det måste finnas kompetens inom försvaret som kan ha överblick 
över alla resurser och leverantörer. Kompetensen som efterfrågas i det framtida 
försvaret torde då bli ledning av logistiken i stället för att utföra logistiken. Vilka 
kompetenser som behövas kan vi endast spekulera kring. Vi anser att officerare i 
insatsförsvaret har behov att lära sig nya system för att förstå marknadskrafterna 
bättre. Nya områden som riskhantering kommer kräva att merparten måste förstå 
de analysverktyg som följer med SCM och inte minst SCRM. Förändringar i fram-
tida kompetensbehov för logistiken har även andra orsaker. Mer komplexa teknis-
ka stödsystem kommer att behövas, för att kunna kommunicera med de nya aktö-
rerna. Det behöver dock inte endast vara militär personal utan kan även vara civilt 
anställda eller civila leverantörer. Utveckling och förvaltning av stödsystemen 
behöver nödvändigtvis inte göras inom insatsförsvaret. Den sårbarhet som avance-
rad teknik medför väcker frågor om hur teknikberoende modulärt uppbyggda för-
band tillåts vara. Detta gäller speciellt vid direkt anknytning till insatser där fel i 
tekniken eller brist på kompetens att använda tekniken, i värsta fall kan leda till 
förluster i liv.  

Logistikledningen, som både måste kunna överblicka verksamheten och vara spe-
cialiserade inom vissa områden kommer antagligen att behöva både bredare och 
djupare kompetens för att helheten skall fungera. Behovet av akademiskt väl sko-
lade logistiker i ledande befattningar, inte minst med civil bakgrund som kan föra 
in nya perspektiv, kommer att öka. Korsbefruktning med kompetens från flera 
områden där logistik har en tung roll, såsom tillverkningsindustri eller transport-
sektorn kan resultera i bättre logistiksystem. Högre kundfokus och kostnadskon-
troll är exempel på områden där civil logistik kan tillföra kompetens till Försvars-
makten. Den militära graden kommer att betyda mindre och mindre utifrån ett 
kunskapsperspektiv inom logistikområdet. Det intressanta blir vilka kunskaper och 
förmågor som individen besitter. 

En annan fråga som är intressant att diskutera är hur man skall kunna glida på kon-
fliktskalan. Hur agerar vi utifrån ett logistikperspektiv då moduler med låg förmå-
ga till väpnad strid måste bytas ut mot moduler med hög förmåga till väpnad strid? 
Låter det sig göras? Flera svar pekar på svårigheter med att fylla på med eller byta 
ut moduler under pågående insats och att det därmed är lättare att planera för en 
högre konfliktnivå redan från början. Detta då det är lättare att ta med sig mer ma-
teriel än vad som troligen behövs då kompletteringar är svåra att göra i efterhand. 
Detta vill man komma bort ifrån, bland annat med hjälp av modularitet. Logistiken 
måste finna sätt att stödja insatser och förändringar i dessa utan att ta med sig all 
materiel som kan tänkas komma att behövas. Modularitet kan här vara ett av hjälp-
medlen för att kunna lösa olika uppgifter som kan uppkomma utan att skapa in-
satsförband som inte har den rörlighet som krävs. Andra förberedelser såsom in-
formationsinhämtning och analys av de uppgifter förband kan ställas inför, blir 
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därmed allt viktigare för att skapa förberedelse och ge möjlighet till ett proaktivt 
handlande.  

Att övertyga sig själv och andra om att vi skall ta med mindre resurser kan vara 
svårt inte minst i s.k. ”first missions” och på den högsta konfliktnivån. Emellertid 
så talar mycket för att det mest troliga alternativet är att Sverige kommer att verka 
i fredsbevarande och inte i fredsframtvingande operationer. Utifrån det perspekti-
vet när risken för liv inte är överhängande torde det finnas möjlighet att föra reso-
nemang utifrån ”Just enough” kontra ”just in case”. En viktig del i detta resone-
mang blir att kunna utgå från ekonomiska nyckeltal, som kan påvisa skillnaden 
mellan de båda typerna av logistiklösningar. Kan man påvisa att ”just in case” 
kostar 10 men att ”just enough” endast kostar” 5 så blir det troligtvis lättare att 
skapa gehör för en annan logistiklösning. Åtminstone till lågintensiva konflikter. 

Om vi antar en utmaning att ta fram ett nytt koncept utifrån ett modulärt tänkande 
och låter oss inspireras av IKEA-modellen med materiel som snabbt sätts ihop 
efter önskad förmåga, vad blir då intressant att förutsäga och vad kan vara relevant 
att simulera? Svaren på denna fråga behandlas i fråga 2. 

 

5.2 Fråga 2    Simuleringsbehov 
Workshopen genomfördes med stöd av funktionsindelningen i Natos logis-
tikdoktrin AJP-454 för att svara på vilka logistikfrågor som är mest relevanta (av 
störst betydelse) att kunna simulera för att få fram nödvändigt beslutsunderlag vid 
dimensionering av insatser. Först redovisas relevant resultat inom respektive funk-
tionsområde därefter redovisas slutsatser som också diskuteras.  

 
5.2.1 Resultat från workshop55 
Under workshopen användes de fyra frågorna för att öka förståelsen kring olika 
simuleringsbehov. Det är ofta intressantare att ställs sig frågan varför någonting 
skall göras samt vilka förutsättningar som krävs för att det skall vara genomförbart 
än att bara ställa sig frågan om vad som skall göras Därför valdes nedan frågor. 

• Vad måste vi kunna förutsäga 2015-2020? 
• Varför måste vi kunna förutsäga detta 2015-2020? 
• Vad behöver vi (krav) för att kunna förutsäga detta 2015-2020? 
• Vad skall komma ut från simuleringen? 

 
Supply: Volym av drivmedel, ammunition livsmedel och vatten är det viktigaste 
att kunna prediktera i framtiden inom ”supply”. Dessa är grundläggande för över-
levnad och viktiga för dimensioneringen av helheten i logistiksystemet. De är även 

                                                 
54  Se föregående kapitel Teoristöd. 
55  Allt material som togs fram under workshopen finns att tillgå i arkiverat vid Försvarshögskolan genom att 

söka på rapportens FHS nummer. 
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dimensionerande för bland annat den anskaffning, transport och lagring som 
kommer att krävas och begränsningar för till exempel uthålligheten. För att kunna 
prediktera resursåtgång över tiden så krävs det information om uppgiften, geogra-
fiska avstånd och insatsmiljön. Klimat, terräng, konfliktnivåer, tillgång på plats 
måste vara kända faktorer. Simulering kan ge stöd i att finna bristfaktorer över 
tiden och ge en bild av vad konsekvenserna av dessa brister kan bli vid en insats. 
Processflöden kan även simuleras så att olika handlingsalternativ kan utarbetas 
och jämföras för till exempel dimensionering av transportorganisationen.  

Maintenance and Repair: För att kunna upprätthålla kravsatt tillgänglighet, ut-
hållighet samt kunna optimera materielmängden vi för med oss, måste vi ha för-
måga att kunna prediktera tillgänglighet och felutfall över tiden. Man vill också 
kunna förutsäga när det är mest kostnadseffektivt att ta hem materielen från in-
satsområdet. Detta kräver att uppgift för insatsen är väldefinierad och att olika 
hotbilder kan förutsägas. Det ställer även krav på att system för uppföljning finns. 
Predikterat felutfall och mängden materiel för insatsen ger en bild av kompetens- 
och bemanningsbehov för underhåll. Det är viktigt att kunna förutsäga t.ex. mäng-
den reservmateriel som kan komma att behövas då snabbinsatsstyrkan skall vara 
självförsörjande inom vissa tidsramar. Ett ökat samarbete med externa organisa-
tioner kräver stor kunskap om hur dessa fungerar. Detta inte minst avseende leve-
ranssäkerhet vägt mot vilka effekterna blir av detta samarbete. Simulering kan 
hjälpa till att analysera och prova olika handlingsalternativ vid dimensionering. 
Effekterna av mänsklig påverkan, t. ex kompetens hos mekaniker och antal meka-
niker som kan behövas, bör kunna analyseras med hjälp av simulering. Är insatsen 
t. ex dimensionerad för att klara hög reparationsbeläggning under kortare tider 
eller endast underhåll över tiden vid en viss hotbild och vad blir det för konse-
kvenser för insatsen om inte reparationerna klaras. 

Movement and Transportation: Transportresurser är en bristvara och därför 
måste volymer av människor och materiel som skall transporteras kunna förutsä-
gas. Alternativa lastningsplaner, det vill säga alla fakta för en speditör om vad som 
kommer att skickas måste kunna predikteras. Detta för att säkerställa underhåll 
och rätt mängd personal. Konsekvenserna av brist på transporter måste kunna han-
teras och planeras för. Transportalternativ måste kunna skapas, till exempel vilka 
rutter som är lämpliga och vilka hamnar och flygplatser som skall användas. Detta 
för att kunna bedöma om insatsen är genomförbar avseende infrastruktur och 
transporter både till och inom insatsområdet. Detta ställer krav på information om 
vilka samarbetspartners som finns att tillgå vid tidpunkten för insatsen, tidskrav 
och ekonomiska förutsättningar. Simulering kan stödja framtagandet av hand-
lingsalternativ gällande transporter och avlastningsplatser, hur ekonomin och risk-
faktorer påverkas i de olika alternativen. 

Infrastructure: Inom Infrastructure vill man kunna förutsäga vilka hand-
lingsalternativ som finns för lagerhållning och var de fysiska platserna för upp-
rättande skall vara. Dessutom vill man förutsäga vilken miljö förbanden skall ver-
ka i. Detta bland annat för att kunna avgöra vilka styrkor som behövs för att möj-
liggöra upprättande av camp. Detta kräver bl.a. information om uppgiften, klimat, 
geografi, miljöhänsyn och interoperabilitetskrav med andra nationer i insatsen. 
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Man måste kunna förutsäga var det är optimalt att befinna sig logistiskt sett – 
långa logistiklinor med bra skydd eller korta med sämre skydd. 

Service: Det mesta inom funktionen Service är relativt enkelt att prediktera i ett 
dimensioneringsperspektiv. Tidsaspekter som hur lång tid det tar att bygga upp en 
”camp” är väsentlig information. För att kunna prediktera detta måste omloppsti-
der för de uppgifter som servicefunktionen skall utföra vara kända. 

Medical: Skade- och sjukdomsutfall, det vill säga hur många och vilken typ av 
skador och sjukdomar som kan tänkas uppstå måste kunna förutsägas. Dessa är 
viktiga ingångsvärden för att dimensionera sjukdomstransporter, medicinering och 
behov av personal samt för att bedriva prediktiv sjukvård. Information om till ex-
empel aktuella sjukdomar i området måste vara kända och kartlagda. 

Contractor: När det är lämpligt att använda sig av civila kontraktörer och när 
detta skall undvikas är viktigt att förutsäga. Man vill även kunna förutsäga hur 
kontraktering av civila leverantörer påverkar effekten. I och med detta är en viktig 
del att ta fram alternativ för tidpunkten för kontraktering av dessa leverantörer, till 
exempel hur det påverkar effekten och ekonomin att kontraktera redan i förbere-
delsefasen inför en insats. 

Funding: För att finna kostnadsdrivare och att inte förbise kostnader vill man 
kunna förutsäga totala kostnader och när i tiden kostnaderna faller ut för insatsen. 
Man vill även kunna förutsäga ekonomi med olika transportorganisationer. Detta 
ställer höga krav på grundkalkylering, kompetens för att göra beräkningar och 
ekonomiska stödsystem för detta. Överenskommelser av vad som skall levereras 
och inom vilka kostnadsramar måste vara fastställda. Simulering kan stödja funk-
tionen Funding avseende vad det får för effekter för olika handlingsalternativ om 
vi t. ex tar hem resurser nu eller nästa år. 

 

5.2.2 Resultat från enkätsvar 
Det viktigaste utifrån ett NATO perspektiv är att kunna förutsäga vilken typ av 
utrustning som skall användas. För att kunna fastställa det måste man känna till 
vilket mandat och ”Roles of engagement” som ligger till grund för insatsen. För-
utom det är det omgivningen (klimat, terrängförhållanden och infrastruktur) som 
är viktigt att kunna förutsäga. Dessutom finns alltid frågan om det går att påräkna 
Host Nation Support (HNS). Något som anses svårt att förutsäga är drivmedel och 
förnödenheter. Generellt sett menar man att det tar några månader in i operationen 
innan man får en god uppfattning om detta. Ett annat område som lyfts fram är 
strategisk lyftförmåga och förmåga att upprätthålla en strategisk luftbro. Motivet 
till detta är att behoven tycks förändras hela tiden. Erfarenheten visar på att det är 
mer regel än undantag att de mesta förnödenheterna flygs in innan man kan förlita 
sig på kontraktorer eller HNS. När det gäller simulering bedöms det som ett bra 
träningsinstrument för utveckla logistikofficerare på ett effektivare sätt. Det torde 
också kunna användas som ett bra verktyg för att uppskatta olika behov så rätt typ 
och mängd av förnödenheter anskaffas enligt principen ”Just in time”. 
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Utifrån ett strategiskt perspektiv så pekar man på behovet av att kunna förutsäga 
faktorer som bl.a. klimat, boendeförhållanden och infrastruktur. Dessutom blir en 
viktig fråga vilka logistikresurser det är möjligt att dela upp mellan olika länder. 
Ytterligare en viktig aspekt är typ av konfliktnivå som man skall räkna med, är det 
”peace keeping” eller kan det vara en kombination av ”konflict prevention” och 
katastrofhjälp. 

Utifrån ett operativt perspektiv anser man att det är viktigast att kunna förutsäga 
antalet insatser samt geografiska placering. Då detta påverkar lagerhållning, ut-
bildning, anskaffning, doktrinutveckling. Något som påtalades i sammanhanget 
var att insatsförsvaret saknar en tydlig politisk prioritering vilket gör det svårt att 
kunna göra avvägningar och prioritera mellan olika insatser. Detta menar man 
leder ytterst till en suboptimering av Sveriges totala resurser (inkl insatsförsvarets 
resurser) på GO och NGO nivå. En annan viktig aspekt som påtalas är det faktum 
att förbandets materiella innehåll måste fastställas i ett tidigare skede i framtiden. 
Detta för att få tid att anskaffa ersättningsmateriel. Motiven för detta menar man 
kan härledas från olika trender som att materielen slits fortare ut då den används 
frekventare. Samtidigt som materielserier generellt blir mindre till antalet då in-
satsförsvaret blir mindre. Tidsperspektivet för en operation är också en viktig fak-
tor. Då det påverkar val av Camplösning där tält är billigast och boende i hus dy-
rast. Desto längre tid i området desto mer måste Campen utvecklas med matsal, 
boende, infrastruktur mm. Soldaterna blir dessutom mer krävande vad gäller ren 
komfort och kräver bättre förmåner och förhållanden när de inte är direkt insatta i 
att lösa en uppgift.  

Vidare menar man att det materiella innehållet bedöms som svårt att förutsäga. 
Motiven för detta är att man internt i insatsförsvaret har olika uppfattning om vad 
som är lämpligast i olika missionsområden, vilket kan innebära suboptimering av 
insatsförsvaret resurser. Detta vidhåller man är den logistiska risken, förutom att 
Sverige riskerar att inte få full valuta för pengarna. Detta eftersom insatsen möjli-
gen inte blir koordinerad med övriga insatser som Sverige genomför i området. 
Man redovisar också behovet av att vi måste anskaffa simuleringsverk-
tyg/stabsstöd motsv ADAMS – TOPFAS – LOGFAS i närtid, för att kunna plane-
ra inför olika behov. 

Utifrån ett taktiskt perspektiv så framförs vikten av att kunna förutsäga vilka 
delar det modulära förbandet skall byggas av, ner till minsta detalj. Vidare så påta-
lades att högre chefer ofta har behov av att veta om vi kan delta i olika insatser. 
För att kunna presentera denna information blir därför en viktig fråga att kunna 
simulera tider, t. ex hur lång tid tar det att ”deployera” utifrån olika alternativa 
lösningar med iordningställande av moduler och transporter.  Att kunna analysera 
en tranport och att snabbt få fram underlag för transporten (vikt, längd, bredd, vär-
de, tullhandlingar mm) och att sedan kunna följa upp själva transporten kommer 
också att vara av stor vikt menar man. Från den taktiskt nivån bedömer man det 
svårt att förutsäga förbrukningssiffror, motsvarande sådana värden som fanns att 
läsa i boken AH 3.56 Utöver det anses det svårt att prediktera utfall på skadade och 

                                                 
56  AH 3 är förkortningen på Arméhandbok 3, där förbrukningssiffror av hemlig karaktär kunde utläsas för att 

göra uppskattningar inom t. ex förnödenhetsförsörjning för invasionsförsvaret.  
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döda. Det kommer att vara svårare och allt viktigare i framtiden. Detta blir extra 
viktigt av det skälet att insatser sker på avlägsna platser och att förhandslagrade 
resurser för ändamålet blir kostsamt. Dessutom blir det kostsamt att transportera 
resurser då akut behov uppstår som t. ex vid upploppen i Kosovo. 

Det finns en uppfattning att det är lättare att prediktera resursåtgång vid lägre än 
högre konfliktnivåer, då det i huvudsak handlar om drivmedel, mat och reservde-
lar. Man påtalar också vikten av att ha tillgång till normvärden inför de insatser 
som sker i dag och inte minst i framtiden om insatsen sker inom ramen för en 
fredsframtvingande operation. Annars menar man att vi kommer att ta med för 
mycket för att vara på säkra sidan, vilket leder till ökade utgifter. 

 

5.2.3 Slutsatser 
Slutsatser från workshop 
Supply är relativt enkelt att beräkna utan simuleringsstöd men det krävs simule-
ring för att upptäcka och förutsäga bristfaktorer och begränsningar som kan uppstå 
över tiden och konsekvenserna av dessa i en insats. Simulering kan jämföra och 
utarbeta handlingsalternativ för till exempel transporter av förnödenheter. Beräk-
ning och uppskattning av volymbehovet avseende förnödenheter är möjlig men 
komplexiteten ökar vid ändrade händelseförlopp. 

Maintenance and Repair: Funktionen är avgörande för att hålla en hög tillgäng-
lighet och uthållighet. Detta samt den mängd varierande krav som beskrivits ovan 
på funktionen Maintenance and Repair gör att simulering som hjälpmedel har stor 
potential för att kunna prediktera tillgänglighet och felutfall på materiel och sy-
stem över tiden. 

Movement and Transportation: Transportvolymer kan beräknas men djupare 
analys och värdering av olika handlingsalternativ för transporter och avlastnings-
platser kan kräva simulering. 

Infrastructure: Med simulering som hjälp kan man öka resurseffektiviteten avse-
ende hur mycket styrkor som behövs för skydd av upprättande av en camp. 

Service: Har inget eget uttalat behov av simulering. Som ingångsvärden till andra 
simuleringar finns det dock behov av att veta omloppstider för uppgifter som kan 
påverka insatsen. 

Medical: När det gäller medical kan inga slutsatser avseende simulering dras. 

Contractor: Simulering är nödvändigt avseende Contractor i och med de kom-
plexa parametrar som finns, till exempel vad den civila kontraktören skall ha för 
uppgift, vilken mängd stöd den skall bidra med och när stödet skall användas. 

Funding: När det gäller funding går det inte att dra några slutsatser avseende si-
mulering. 
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Slutsatser från enkät 
NATO perspektiv: Det som man har behov att förutse är vilken utrustning som är 
tillgänglig för insatsen samt vilken typ av konflikt (med tillhörande ROE) och 
infrastruktur man har att utgå ifrån. Ytterligare finns behov av att kunna prediktera 
förnödenhetsförbrukning.  

Strategiskt perspektiv: Nya grundvärden behövs inhämtas (t ex genom bedö-
manden) för olika typer av geografiska områden. Detta bör göras utifrån olika ty-
per av konflikter där det är troligt att svenska förband skall verka i framtiden.  

Operativt perspektiv: Det som man vill kunna förutsäga är hur många insatser 
som skall genomföras? Var någonstans?  Hur länge de skall vara insatta? Detta för 
att kunna räkna ut resursbehovet/materielbehov. Nya grundvärden är det viktigas-
te. Dessutom påtalas databasstöd i form av TOPFAS och LOGFAS. 

Taktiskt perspektiv: Det som lyfts fram är att man måste kunna förutsäga vilka 
delar de modulära förbandet skall bestå av. Man söker svar på en helhetsbild. Vad 
klarar insatsförsvaret av och hur korrelerar det mot de disponibla resurserna totalt 
sett i insatsförsvaret. Vidare vill man veta hur lång tid det tar att genomföra ”de-
ployering” utifrån olika alternativ. Normvärden och skadeutfall i högre konfliktni-
våer kan vara lämpligt att simulera. Detta skulle troligtvis spara en hel del resur-
ser. 

 

5.2.4 Diskussion 
Ambitionen med fråga två är att besvara vilka logistikfrågor som är av störst bety-
delse att kunna simulera för att få fram nödvändigt beslutsunderlag vid dimensio-
nering av insatser. Resultatet från workshopen och diskussionerna visar att det 
enskilt viktigaste värdet som simulering kan skapa avseende dimensionering är 
olika handlingsalternativ som visar på konsekvenserna av olika val rörande eko-
nomi, operativ effekt, förluster av liv och inte minst tidsaspekten. Att kunna jäm-
föra olika handlingsalternativ vid snabba tidsförhållanden, till exempel om snabb-
insatsförmågan skall användas, kräver förberedelser. Handlingsalternativen måste 
innehålla bristfaktorer och begränsningar samt konsekvenserna av dessa. Idag 
överdimensioneras ofta internationella insatser för att undvika dessa situationer. 
Detta leder till följdproblem såsom minskad rörlighet och höga kostnader. 

Att försöka simulera hur många insatser som är möjliga att genomföra med insats-
försvarets totala resursmängd får betraktas som en utmaning. Men kanske är det 
dit vi måste komma för att kunna svara på den yttersta logistikfrågan. För att möj-
liggöra detta krävsatt en del åtgärder vidtas. En av de viktigaste åtgärderna på kort 
sikt är att definiera hur logistikkedjan ser ut (vilka är länkarna och hur hänger de 
ihop). Vidare behövs en uppsummering av vilka befintliga resurser som kommer 
att stå till buds. Dessutom behövs information om vilken status som t. ex materie-
len har och vad den klarar av innan den behövs bytas ut. Under invasionsförsva-
rets dagar fanns information som denna uttryckt i bl.a. anskaffningsplaner. Försva-
ret hade omsättningsplaner på materielen för att kunna leva upp till de krav som 
ställdes. Frågan är om det är relevant att ha sådana planer idag, då olika inflytelse-
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faktorer ändras i en allt frekventare takt. En annan viktig fråga är att kunna simule-
ra tidsperspektivet d.v.s. hur lång tid tar det att ”deployera” utifrån olika typer av 
logistikdesign. Detta är en fråga som är högst relevant i sammanhanget. Det in-
tressanta blir att finna en lämplig process. En process som möjligtvis kan användas 
för att bygga vidare på, kan vara den logistikledningsprocess som tagits fram i 
projektet VS HMOD Logistikledning. Genom att använda en generisk process 
som mappar olika behov torde det gå att få fram olika tidsperspektiv beroende på 
vilka inflytelser som stoppas in i processen. 

Att simulera utifrån ett antal olika geografiska betingelser är något som påtalats. 
Detta borde vara fullt möjligt att göra redan i dag förutsatt att uppdaterade terräng-
förhållanden och information om infrastruktur i form av HNS tas fram inom de 
områden som vi räknar med att uppträda inom. Informationen finns delvis redan i 
dag vid t.ex. UD, MUST och de operativa och kanske framförallt det armétaktiska 
kommandot. 

Det ställs alltså krav på att ny informationsinhämtning med nya grundvärden (ter-
räng, infrastruktur, materielstatus, förbrukningsvärden och normvärden etc.) in-
hämtas innan simulering kan genomföras. För att lyckas bygga upp en informa-
tionsbank som sedan kan matas in i en databas kommer det att ställas krav på att vi 
arbetar mer systematiskt än vad som sker i dag. Nu finns informationen och erfa-
renheten hos ett fåtal personer. När de byter tjänst eller slutar försvinner kunska-
pen. En viktig fråga i detta avseende blir hur vi ser till att informationen finns till-
gänglig i systemet trots att personalen byts ut. Inom logistikfunktionen är det för-
brukning och slitage som man önskar lösa med simulering speciellt inför plane-
ringen en ny insats då osäkerhetsfaktorn är stor. 

Hur kan dessa simuleringsbehov och behov av indata tas omhand utifrån en infra-
struktur för modellering och simulering. Detta samt olika typer av simulering dis-
kuteras i nästa stycke. 

 

5.3 Fråga 3    Infrastruktur för Modellering & Simulering 

5.3.1 Resultat 
I detta kapitel diskuteras olika typer av logistiksimulering och dess respektive be-
tydelse för planering, studier och analys av militära operationer. Vidare ges en 
översiktlig beskrivning av den FM-gemensamma infrastruktur för M&S som eta-
blerats av HKV. Slutligen diskuteras realisering av logistiksimulering inom denna 
infrastruktur mer ingående. 

I militära sammanhang är det ofta det operativa uppdraget, eller konfliktsi-
tuationen, som behöver simuleras. Måttet på logistikfunktionen blir då hur pass 
väl den stödjer att uppdraget kan genomföras och lyckas. 

I praktiken är gränsdragningen mellan dessa intresseområden betydligt svårare. De 
verktyg och modeller som finns har ofta inslag från flera områden. Simulering har 
tidigare varit ett effektivt verktyg för att studera de olika frågeställningarna, även 
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om de ofta behandlas separerade från varandra. De krav som kan tänkas ställa på 
en infrastruktur för M&S skiljer sig åt, beroende på om fokus ligger på studier av 
tillgänglighet, försörjningskedja eller uppdragets genomförande. 

Stridssimulering 
Simulering av strid och konfliktsituationer, med varierande grad av komplexitet 
har en lång historia inom försvaret. Komplexiteten kan variera beroende på antalet 
aktörer, grad av noggrannhet, och vilka frågeställningar som är aktuella. M&S av 
duellsituationer med endast ett par aktörer, t.ex. en enskild robot mot flygplan, 
eller verkan av vapen i olika typer av mål, mm benämns ofta som teknisk, se figur 
8, där fysikaliska egenskaper för materielsystem i stridssituationer utgör fråge-
ställningarna.  

 

 
 
Figur 12: Modellering och simulering av strid och konfliktsituationer kan delas in i olika nivåer på flera sätt. Från 
en teknisk nivå, där egenskaper och prestanda för materielsystem behöver kunna studeras med tillräcklig nog-
grannhet, till en mer operationsanalytisk nivå, där strategier och taktik är centrala frågeställningar. Kombinatio-
ner där både teknik och taktik i samverkan behöver studeras är också vanliga. Bild från DoD M&S Masterplan, 
1995.  

 
Frågeställningar som innefattar både tekniska och taktiska aspekter, i stor skala 
med ett stort antal aktörer resulterar ofta i mycket stora modeller. Simulering av 
taktiska stridssituationer innefattar också M&S av ledningsfunktioner, och är där-
för mycket intressant även för ledning av logistikfunktioner. För analys av hela 
operationer, är det brukligt att förenkla de ingående modellerna av materielsystem, 
och i stället lägga större tyngd på beskrivning av taktik och mänskligt beslutsfat-
tande. Ofta räcker det att t.ex. att beskriva rörelseförmåga med endast tre frihets-
grader i stället för sex, vapenverkan i mål kan göras med avdömningsregler och 
sannolikhetstabeller som alternativ till simulering av effekter från splitter, brand 
och tryck i målet. Dels för att det i sådana scenarier ofta ingår ett mycket stort an-
tal simulerade aktörer, och modellerna av prestandaskäl behöver kunna exekveras 
tillräckligt snabbt. Men förenklingar görs även av andra skäl, t.ex. bristfällig till-
gång på data för hotsystem, och det faktum att modellerna behöver vara på en nivå 
som är lämplig för den aktuella frågeställningen. En ökad detaljeringsnivå ger inte 
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automatiskt bättre resultaten, men kan göra det svårare att tolka resultaten. Nack-
delen med sådana förenklingar är dock att det krävs kunskap och erfarenhet för att 
avgöra när man passerar gränsen för det område där förenklingarna är giltiga. 

Det finns många sätt att bygga modeller på. Innan begreppet infrastruktur för 
M&S fanns konstruerades simuleringsmodeller ofta som fristående program, med 
all den funktionalitet som behövdes för exekvering, visualisering, mm inbyggd. 
Under senare år har High Level Architecture (HLA) etablerats som en standard, 
där delmodeller kan kopplas samman i federationer. Det finns också kompletta 
kommersiella utvecklings- och exekveringsmiljöer för militär M&S, som följer 
egna produktspecifika ”standarder”. Simuleringsstudier vars fokus är det område 
som representeras av områdena theater/campaign och mission/battle i figur 8, in-
volverar ofta även M&S av olika ledningsfunktioner.  Skälet är vanligen att det är 
i den kontext som ges av hur scenariot utvecklas, som beslut fattas. Och det är inte 
sällan effekten av beslut och ordergivning som utgör en väsentlig del av fråge-
ställningen. På samma sätt borde effekter av beslut och ordergivning som berör 
logistiken kunna studeras med sådana modeller. 

Behovet av M&S för supply, maintenance & repair kommer enligt slutsatserna 
från 5.2. att finnas kvar också på lite längre sikt. En av de stora utmaningarna för 
detta område är möjligheten att kunna utnyttja ett ökat samarbete med andra orga-
nisationer, genom att ta del av deras resurser för reservdelsförsörjning och under-
håll. Simuleringsmodeller och optimeringsverktyg kan då komma att behöva ta 
hänsyn till hur olika organisationer interagerar med varandra, och hur effekten av 
avtal mellan dem påverkar driftsäkerheten. Det finns gott om kommersiella verk-
tyg för simulering av driftsäkerhet och optimering av reservdelslager. Det finns 
etablerade begrepp och datastandarder, men då verktygen vanligen är kommersiel-
la förblir deras interna uppbyggnad okänd för användaren. Det finns heller ingen 
standardiserad gränsyta mot externa simuleringar, som kan mata verktyget med 
driftprofiler, eller förse en annan simulering med uppgift om tillgängliga resurser.  

Försörjningskedjan 
Begreppet logistik är kanske mest känt som konsten att kontrollera flödet av gods, 
energi, information och andra resurser. I en försörjningskedja arbetar varje enhet 
för sig och försöker optimera sin egen del. Supply Chain Management (SCM) är 
en metod för att koordinera hela försörjningskedjan från leverantör till slutanvän-
dare, och innebär en vidgning av synen på logistikbegreppet. Målet med SCM är 
att optimera hela försörjningskedjan. Istället för att optimera varje enskild del ska 
hela kedjan vara så lönsam som möjligt, men även andra mått som robusthet, eller 
effektivitet är relevanta. I en försörjningskedja ingår inte bara flödet av gods, utan 
även relationer mellan olika aktörer och informationsflödet mellan dem. 
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Figur13: Processbeskrivning LOGLED Logistikledning. Simulering av försörjningskedjor bygger vanligen på att 
processer för de aktörer som ingår i kedjan kan beskrivas på ett lämpligt sätt. Bild från VSHMOD, FMV.  

 

Simulering av en försörjningskedja kan i det enklaste fallet vara att beskriva trans-
porttider och flödet av varor, medan det i ett mer komplext hänseende kan beröra 
även affärsprocesser i flera led, med inverkan av yttre faktorer. Modelleringen 
består till betydande del av att beskriva processer för de olika aktörerna i kedjan. 
Ett exempel på en processbeskrivning kan ses i figur 9, som beskriver verksamhe-
ten logistikledning. är För beskrivning av processer finns en referensmodell, 
SCOR, framtagen av The Supply Chain Council (SCC). Referensmodellen är ge-
nerisk, och säger ingenting om implementeringen av M&S-funktionalitet i olika 
verktyg, än mindre om eventuella gränssnitt till externa simuleringsmodeller. 

Av de nya logistikfrågor som tas up i 5.2., är det framför allt contractor och mo-
vement and transportation, som faller under begreppet supply chain management. 
I civila sammanhang är dessa frågeställningar inte nya, det finns simuleringsverk-
tyg som behandlar dem, om än inte ur ett militärt perspektiv.  

På samma sätt som M&S i övrigt, kan simuleringsstudier av en försörjningskedja 
göras utifrån olika perspektiv, med varierande frågeställningar. Kortsiktig plane-
ring för den operativa driften, där ordervolymer, behov av materiel etc. ska estime-
ras, är väsentligt annorlunda än strategisk planering, där försörjningskedjans struk-
tur, och egenskaper som robusthet, mm ska studeras. Här ger resultaten från 5.2. 
inget entydigt resultat, M&S verktyg för såväl kortsiktig planering som långsiktiga 
strategiska analyser är relevanta. Ett ökat inslag av civila leverantörer, som är en 
tänkbar utveckling och antyds av enkätsvaren i 5.2, medför att försörjningskedjan 
blir än mer komplex, och därmed viktigare att studera. I M&S sammanhang kan 
det medföra att logistikledningen, verklig eller simulerad, även behöver lämpliga 
modeller av försörjningskedjan. 

FM-gemensam infrastruktur för M&S 
I [FM_M&S] ges generella riktlinjer avseende uppbyggnaden av en gemensam 
infrastruktur för M&S inom Försvarsmakten. Utgångspunkten i dokumentet är att 
en infrastruktur krävs för att samordna många av de M&S-aktiviteter som idag 
behandlas som separata företeelser. Detta för att undvika att ”hjulet återuppfinns” 
gång på gång. Samordning av M&S-verksamhet inom FM är en avgörande fram-
gångsfaktor, framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom att möjliggöra ett 
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effektivt utbyte av simuleringsmodeller och modelldata inom FM, samt genom att 
tillgodose utveckling av M&S-produkter baserat på väletablerade standarder, kan 
den potential som M&S-området har utnyttjas i större utsträckning. Genom sam-
verkan mellan skilda vapengrenar inom M&S-området kan effektiva former för 
exempelvis träning utvecklas, som ger god insikt kring kommande operationer, 
vilket kan bidra till ett reducerat risktagande. 

Infrastrukturen definieras av de tjänster som produceras för M&S-aktörer inom 
FM. I [FM_M&S] ges ingen detaljerad beskrivning av de tjänster som en funge-
rande infrastruktur omfattar, utan detta ses som en uppgift för det fortsatta arbetet. 
I detta sammanhang ses även ett behov av att utreda vilka stödresurser som infra-
strukturen kräver, samt hur ansvaret för driftsatta tjänster skall fördelas inom stöd-
organisationen. Från ett övergripande perspektiv omfattas M&S-aktörernas behov 
av följande: 

• Gemensam data- och modellförsörjningsorganisation 
• Gemensamt kommunikationsnätverk och kommunikationsramverk 
• Stödorganisation till gemensamt kunskapsnätverk 
 
Från ett tekniskt perspektiv skall infrastrukturen omfattas av följande delar: 

M&S-infrastrukturtjänster: Detta omfattas av katalogtjänster som indexerar 
M&S-relaterade resurser inom FM, exempelvis konceptuella modeller, systembe-
skrivningar, verksamhetsbeskrivningar och verktyg. Vidare inkluderar denna kate-
gori förmedlingstjänster, som tillgodoser att M&S-aktörer för tillgång till rätt si-
muleringsmodeller och data givet en specifik uppgift, samt ackrediterings- och 
certifieringstjänster som tillser kravet på ackreditering av simuleringsmodeller och 
certifiering av data. 

Gemensamma resurser: Detta avser de mer fysiska aspekterna av infrastrukturen 
som tillgång till ett fysiskt datornätverk för sammanlänkning av noder, exempelvis 
för distribuerad simulering, och bibliotek för simuleringsmodeller och data. 

Stödorganisation: Denna aspekt skapas av de aktörer som är verksamma inom 
M&S-området genom inbördes utbyte av information och tjänster. Detta kräver 
bland annat stöd i form av en kundtjänst, dvs. olika former av stöd för hur infra-
strukturen kan utnyttjas, samt metod- och verktygsförsörjning, dvs. utveckling, 
uppgradering och vidmakthållande av verktyg som används inom infrastrukturen.  

Regler och standarder: Detta omfattar bland annat rutiner för hur VV&A-arbete 
skall bedrivas, vilka standarder som skall brukas för tjänster och information, samt 
gemensamma begreppsapparater för att uppfylla krav på interoperabilitet.  

Av den FM-gemensamma infrastruktur för M&S som håller på att etableras i FM 
benämnt SamM&S vid SMART-lab, FMV, vars syfte är att samordna M&S-
verksamheten inom FM. Projektet kommer att lägga grunden till ett effektivare 
M&S-nyttjande genom standardisering av metoder och verktyg, skapa förutsätt-
ningar för återanvändning av redan existerande simuleringsmodeller, effektiva 
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former för kunskaps- och erfarenhetsåterföring etc. Projektet markerar startpunk-
ten på arbetet att realisera en FM-gemensam infrastruktur för M&S. 

Logistiksimulering inom ramen för M&S-infrastruktur 
Syftet med följande stycke är inte att ge en heltäckande bild av en M&S-
infrastrukturs uppbyggnad och egenskaper, utan snarare förmedla hur valda delar 
av denna kan stödja framtidens logistiksimulering. I figur 14 presenteras en arki-
tektur för en nätverksbaserad M&S-miljö som har utvecklats inom FOI-projektet 
NätSim [REF NetSim]. Det övergripande målet med denna arkitektur är att lägga 
grunden till utveckling av M&S-relaterade tjänster inom FM. 

Nivå 1 i figur 10 representerar det fysiska nätverket och dess noder, dvs. den 
hårdvara som ställs till förfogande för M&S-infrastrukturen. För att tillgängliggöra 
funktionalitet inom nätverket, dvs. koppla samman en konsument med en tjänste-
producent, krävs gemensamma protokoll och datautbytesmodeller inom infrastruk-
turen, se nivå 2. En idag vanligt förkommande teknik för realisering av tjänsteba-
serade arkitekturer är webbtjänster (Web Services). Genom att utnyttja webbtjäns-
ter kan applikationer från skilda delar av en organisation kopplas samman (integ-
reras) i olika konstellationer och på så vis återanvändas på ett effektivt sätt. På 
nivå 2 inom arkitekturen återfinns även tjänster för distribuerad simulering, fram-
förallt HLA-relaterade tjänster. HLA är en standard för distribuerad simulering 
och omfattar generiska tjänster av nytta vid tillämpning av distribuerad simulering, 
exempelvis tjänster för synkronisering eller distribution av data. Baserat på webb-
tjänster och/eller HLA implementeras tjänster som är specifika för infrastrukturen, 
dvs. M&S-relaterade tjänster på nivå 3.  

På nivå 3 återfinns tjänster för modellering, exekvering, resurshantering och sam-
verkan. Med modellering avses funktionen att utifrån befintliga simule-
ringsmodeller, som inryms i infrastrukturen, bygga ett simuleringssystem som kan 
förväntas ge svar på en given frågeställning. Exekvering omfattar förmågan att 
exekvera ett simuleringssystem som satts samman av en mängd simuleringsmo-
deller. Tjänsten för exekvering gör det möjligt att konfigurera, exekvera och över-
vaka en distribuerad simulering från en och samma plats. Resurshanering är en 
funktion för hantering (management) av gemensamma resurser inom infrastruktu-
ren. Med resurser avses i detta sammanhang simuleringsmodeller, data till simule-
ringsmodeller, kunskap och erfarenheter från tidigare modellanvändning etc. 
Tjänsten för resurshantering gör samtliga resurser sökbara och tillgängliga för 
M&S-aktörer. Slutligen finns en funktion för samverkan. Detta omfattar tjänster 
för datorbaserad samverkan, där personer från skilda delar av organisationen kan 
samarbeta kring ett M&S-relaterat problem, trots att de befinner sig på olika plat-
ser. På nivå 4 återfinns olika typer av M&S-verktyg som kan stödja en M&S-aktör 
i dennes verksamhet. Verktygen utnyttjar funktionalitet som exponeras av tjäns-
terna på nivå 3 och kan exempelvis utgöras av en kollaborativ applikation för exe-
kvering och analys av simuleringar. I kommande stycke beskrivs några av arkitek-
turens delar mer ingående ur perspektivet logistiksimulering. 
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Figur 14: Exempel på arkitektur för en nätverksbaserad M&S-miljö. 

 
Resurshantering 
En grundläggande funktion för M&S-infrastrukturen är att tillse god tillgänglighet 
till data och simuleringsmodeller för M&S-aktörer inom FM. Givet ett specifikt 
problem måste M&S-aktörer ges möjligheten att lokalisera relevanta modeller och 
data som organisationen äger. Det krävs någon form av resursbibliotek som index-
erar samtliga resurser. Genom resursbiblioteket ges M&S-aktörer möjligheten att 
söka efter simuleringsmodeller som kan tillämpas inom en given problemrymd. 
För att ett resursbibliotek ska kunna ge mervärde krävs att simuleringsmodeller 
och andra resurser beskrivs med extensiv metadata. Metadata beskriver i detta fall 
egenskaper för simuleringsmodeller och andra typer av resurser, samt olika former 
av relationer och inbördes beroenden mellan dessa. 

Ett tydligt behov som framkom under delfråga 2 är möjligheten till lagring av erfa-
renheter från tidigare modellanvändning för att på så sätt korta ledtiderna vid 
sammansättningen av ett simuleringssystem. Det framgår även att det är viktigt att 
kunna återföra kunskap från genomförandet av en operation tillbaka till M&S-
infrastrukturen. På detta sätt kan en M&S-aktör ges insikter kring validiteten för 
ett simuleringssystem och kan guidas i processen att välja/modifiera ett befintligt 
simuleringssystem, eller skapa ett nytt. Dvs. vi får en återkoppling till hur väl ett 
simuleringssystem presterar i förhållande till hur verkligheten ser ut. Erfarenheter 
från en operation kan även ligga till grund för beslut kring ackreditering av en 
simuleringsmodell. Denna typ av utvärdering bör kunna genomföras kontinuerligt 
för att öka tilltron till en simuleringsmodell, samt för att testa simuleringsmodellen 
för nya syften än de som den ursprungligen utvecklades för. Detta är en mycket 
viktig aspekt då utveckling av nya simuleringsmodeller snarare är ett undantag än 
en regel inom M&S-domänen idag, se. Vanligtvis återanvänds existerande model-
ler vid utveckling av simuleringssystem och i detta perspektiv är det av avgörande 
betydelse att kunna validera och ackreditera simuleringsmodeller i en ny kontext. 
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Figur 15: Schematisk bild över ett resursbibliotek som kan hantera erfarenheter och kunskaper gällande modell-
användning samt operationens genomförande. 

 
Ett ledord i detta sammanhang är Knowledge Management (KM). Ur ett generellt 
perspektiv refererar KM till processen att på bästa sätt utnyttja den kunskap som 
finns inom en organisation, samt skapa ny kunskap och större insikt kring relevan-
ta områden. Formellt uttryckt utgörs KM-processen av inhämtning, organisering 
och lagring av kunskap som enskilda individer inom en organisation besitter, samt 
delgivning av denna kunskap till potentiella intressenter inom organisationen. För 
att stödja KM-processen krävs en infrastruktur som kan sörja för ovanstående 
delmoment (teknik och metod), men även verktyg som underlättar flödet av kun-
skap inom organisationen. 

Figur 15 ger en schematisk bild av hur ett resursbibliotek som stödjer en tänkt 
KM-process kan utnyttjas vid logistiksimulering. En M&S-aktör utnyttjar resurs-
biblioteket för att sätta samman ett simuleringssystem utifrån given frågeställning. 
I denna process utnyttjas befintlig kunskap kring simuleringsmodeller för att iden-
tifiera ingående komponenter, lämpliga parametrar, data etc. När denna fas är av-
slutad kan simuleringssystemet exekveras. Efter exekvering återförs erfarenheter 
från den aktuella simuleringsövningen tillbaka till resursbiblioteket. Resultatet 
från simuleringsexekveringen utnyttjas som underlag för hur den aktuella opera-
tionen skall genomföras. Således är det viktigt att erfarenheter återförs till resurs-
biblioteket efter eller under operationen. Genom att simuleringsmodeller får stor 
spridning inom organisationen kan en erfarenhetsbank gällande specifik modell-
användning kontinuerligt byggas upp och leda till välavvägda beslut gällande nytt-
jande av specifika simuleringsmodeller. 

Exekvering 
I detta stycke refererar exekvering till processen att ”köra” en simuleringsmodell, 
dvs. en exekvering kan ses som ett experiment med en simuleringsmodell, dvs. 
simulering. En exekveringsmiljö är således en form av infrastruktur inom vilken 
simuleringar kan utföras med godtycklig simuleringsmodell. En gemensam infra-
struktur för M&S kommer med största sannolikhet bygga på en distribuerad simu-
leringsarkitektur. Detta kan härledas från följande omständigheter: 

Simuleringsmodeller är ofta komplexa system som kräver tillgång till omfattande 
beräkningskraft. Det är därför fördelaktigt att dela upp en simulering i logiska 
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komponenter som kan exekvera på skilda noder i ett nätverk. På detta sätt fördelas 
behovet av beräkningskraft över flera datorer. 

Ett sedan länge eftersträvat mål inom M&S-domänen är att kunna återanvända 
simuleringsmodeller på ett effektivt sätt. Genom att tillämpa en distribuerad simu-
leringsarkitektur kan en simulering (i HLA benämns denna federation) skapas 
genom sammankoppling av fristående komponenter (i HLA benämns dessa fede-
rater). Komponenter kan ingå i olika konstellationer och på så vis kan dess funk-
tionalitet återanvändas på ett effektivt sätt. 

Distribuerad simulering möjliggör sammankoppling av simuleringsmodeller som 
rent fysiskt finns på olika geografiska platser. Detta gäller framförallt samman-
koppling av simuleringsmodeller inom en organisation, men även sammankopp-
ling av simuleringsmodeller som ägs av olika organisationer.  

Målet med en exekveringsmiljö inom ramen för den gemensamma M&S-
infrastrukturen är att möjliggöra exekvering av distribuerade simuleringar på ett 
automatiskt och för användaren transparent vis. Vanligtvis krävs en betydande 
insats av personal inför en distribuerad simuleringsövning. Simuleringsmodeller 
måste manuellt installeras och konfigureras på de platser där de skall exekveras, 
dvs. det är inte möjligt att sätta upp en distribuerad simulering från en och samma 
plats. Genom att utnyttja en exekveringsmiljö ges M&S-aktörer tillgång till beräk-
ningskraft och simuleringsmodeller inom ett nätverk och kan genom ett verktygs-
stöd installera, konfigurera, initiera och övervaka en distribuerad simulering. 
Verktyget upplevs som en lokalt installerad programvara och det faktum att exe-
kveringsmiljön är distribuerad berör inte M&S-aktören. Exekveringsmiljön förser 
därmed M&S-aktören med de verktyg som krävs för att nyttja simuleringsmodel-
ler från skilda delar av organisationen, eller simuleringsmodeller från andra orga-
nisationer, i ett gemensamt scenario. På detta sätt ökar tillgängligheten till simule-
ringsmodeller och en effektiv form av återbruk kan uppnås. 

Resultatet från delfråga 2 pekar på behovet att i framtiden kunna samarbeta med 
externa parter på ett framgångsrikt vis. Detta gäller andra krigsmakter men även 
civila aktörer. När delar av Försvarsmaktens verksamhet kontrakteras med en civil 
aktör krävs stor insikt kring hur samarbetet förväntas fungera. I detta sammanhang 
kan simulering ha en stor betydelse. Om civila aktörer implementerar simule-
ringsmodeller för den eller de tjänster som de skall bidra med, kan dessa ingå som 
komponenter vid simulering av en operation. Detta förutsätter dock att simule-
ringsmodeller följer etablerade standarder inom M&S-området, samt fastställda 
datautbytesmodeller. En kärnfråga i detta sammanhang är hur externa leverantö-
rers simuleringsmodeller kan valideras och ackrediteras. Den gängse process som 
FM föreskriver är kanske inte tillämpbar rakt av. Exempelvis beroende på att data 
som en simuleringsmodell utnyttjar är hemliga av konkurrensmässiga skäl.  

Resultatet från delfråga 2 pekar även på behov av simuleringsstöd under korta 
beslutscykler. Bland annat så anses processen att samla in och skapa indata till en 
simulering, men också genomförandet av kontinuerliga simuleringar till stöd för 
en pågående verksamhet, vara tidsödande processer. En avgörande faktor i detta 
sammanhang är förmågan att bygga robusta simuleringssystem. Det är viktigt att 
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fel som inträffar under en simuleringsexekvering kan hanteras på ett robust vis. I 
extrema fall kan ett fel i mjuk- eller hårdvara resultera i att en simuleringsexekve-
ring får startas om från början. Om simuleringssystemet i detta fall är beräknings-
intensivt och det finns strikta krav angående tidpunkten för leverans av resultat, 
kan felet bli katastrofalt. Ett fel i en del av en simulering kan även påverka resulta-
tet i en icke önskvärd riktning och därmed kan fel som inte hanteras leda till mins-
kad tillförlitlighet till simuleringsmodeller. Då det är omöjligt att utveckla si-
muleringssystem som kan garantera att ett fel aldrig kan inträffa (i varje fall i 
praktiken), måste en infrastruktur för M&S omfatta funktioner för feltolerans. Ett 
feltolerant system har förmågan att på ett automatiskt sätt detektera och reparera 
ett fel som inträffar under exekvering. Denna aspekt har fått allt större betydelse 
under senare år, bland annat genom införande av feltoleransmekanismer i nästa 
generation av HLA-standarden, samt genom utveckling av allmän metodik inom 
området. 

Samverkan 
Ofta överdrivs betydelsen av de ”hårda” aspekterna då en infrastruktur utvecklas, 
dvs. betydelsen av de tekniska lösningarna och möjligheterna överdrivs. Vad som 
ofta glöms bort är användarna som skall agera inom ramen för infrastrukturen. I 
resultatet från delfråga 2 nämns att behovet av den erfarenhet och kunskap som 
enskilda individer besitter är stort vid planering av en insats, exempelvis vid di-
mensionering av en styrka. Genom att införa en KM-liknande infrastruktur, som 
diskuterats ovan, kan viss erfarenhet och kunskap fångas upp och delas av intres-
senter inom organisationen. I praktiken är det naturligtvis omöjligt att fånga och 
lagra all erfarenhet och kunskap i en KM-infrastruktur. Trots detta finns goda för-
utsättningar för att skapa ett effektivt kunskapsflöde inom organisationen som kan 
avhjälpa dessa problem, dvs. förse planeringsprocessen med kunskap från exper-
ter. Inom området CSCW (Computer Supported Collaborative Work) utvecklas 
metod och teknik som möjliggör interaktion mellan människor som befinner sig 
på geografiskt skilda platser. I nedanstående text använder vi termen samverkans-
former för M&S för att referera till detta område. 

Samverkansformer för M&S stödjer olika sätt för användare att samarbeta kring 
M&S-frågor genom att dela verktyg och utnyttja datorbaserade kom-
munikationsmedel. I praktiken omfattar dessa samverkansformer följande typer av 
tjänster: 

Grupphantering: dynamisk formering av virtuella grupper som skapas i syfte att 
samverka kring ett gemensamt problem, i detta fall ett M&S-relaterat problem. 

Verktygsstöd: de verktyg som nyttjas i M&S-processen kan ”pluggas in” i infra-
strukturen och därmed delas av flera M&S-aktörer inom en definierad grupp. 

Kommunikation: förser M&S-aktörer inom en grupp med olika typer av kommu-
nikationsmedel. Detta inkluderar kommunikation via ljud, bild och chat. 

Givet att ovanstående tjänster är på plats kan relevant kompetens inom or-
ganisationen samlas på ett effektivt sätt för att samarbeta kring en specifik fråge-
ställning. Genom infrastrukturen kan en grupp, vars medlemmar helt eller delvis är 
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geografiskt separerade, tillsammans definiera den simulering som ska ligga till 
grund för ett beslut. Detta inkluderar aspekter som val av simuleringsmodeller 
som skall ingå i simuleringen, konfigurering av simuleringsmodeller, exekvering 
av simuleringsmodeller, samt analys av resultat. I denna process utnyttjas grup-
pens samlade kompetens för att ta avgörande beslut gällande relevant parameter-
sättning, reflektera över erfarenheter från tidigare etc. Observera att processen är 
iterativ och gruppen kan gå tillbaka för att ändra konfigurationen av simuleringen 
eller göra upprepade exekveringar i syfte att testa skilda parametersättningar osv.    

Gemensam semantik 
För att på ett effektivt sätt bedriva simulering inom logistikdomänen krävs tillgång 
till olika typer av data. Insamling och bearbetning av data som skall ligga till 
grund för en simulering kan vara en tidsödande process. I korta beslutscykler är 
det önskvärt att korta ledtiderna för detta och på ett delvis automatiserat sätt in-
hämta och bearbeta den data som krävs. För att detta överhuvudtaget skall vara 
möjligt krävs ett nytt förhållningssätt till hantering av data och information. För 
det första krävs en gemensam syn på den information som flödar inom organisa-
tionen, dvs. informationen måste tolkas på samma sätt av alla parter. 

En grundläggande förutsättning i detta sammanhang är gemensamma data-
utbytesmodeller som definierar hur information som flödar i systemet skall struk-
tureras. Det är även nödvändigt att informationsmodeller som används av specifi-
ka system kan ”mappas” till de gemensamma datautbytesmodellerna. På detta sätt 
kan lokala informationsmodeller översättas till det gemensamma formatet och 
mottagaren av informationen kan göra en översättning till lämpligt internt format. 
Idag förespråkar FM JC3IEDM57 för att uppnå denna typ av interoperabilitet mel-
lan system. Det är därför viktigt att logistiksystem anammar denna modell för att 
kunna nyttja information från skilda delar av organisationen, samt för integrering 
med ledningssystem och/eller olika typer av M&S-system på ett framgångsrikt 
sätt.  

5.3.2 Diskussion 
Stöd för simulering av logistikens förmåga är en naturlig del av framtidens infra-
struktur för M&S inom FM. Traditionellt sett har logistik som område inte haft en 
betydande roll vid utveckling av simuleringssystem, men mycket pekar på bety-
delsen av adekvat representation av denna aspekt för att exempelvis planera en 
militär operation (även logistikfunktionens inverkan på själva genomförandet av 
en operation). 

De senaste årens snabba utveckling av webb- och nätverksteknik erbjuder nya 
former för simulering av logistikens förmåga. Exempelvis ett skifte från dagens 
förhållandevis monolitiska system till former för distribuerad simulering. Tekni-
ken möjliggör effektiva former för nyttjande av simuleringsmodeller som ägs av 
skilda delar av organisationen, eller av andra organisationer, i gemensamma sce-
narion. Genom att samla tillgångliga simuleringsmodeller, data, dokumentation, 
erfarenheter i gemensamma resursbibliotek ges M&S-aktörer tillgång till en ovär-
derlig resurs. 
                                                 
57  JC3IEDM – Joint Consultation Command & Control Information Exchange Data Model 
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De tekniska förutsättningar som en infrastruktur för M&S kan ge är visserligen 
nödvändiga för att logistiken också i M&S ska få den betydelse den faktiskt har i 
verkligheten, men om de också är tillräckliga är en intressant fråga. Den kunskap 
och kompetens som kommer att behövas, dels för att konstruera, men framför allt 
för att använda dessa simuleringsmodeller och bedöma resultat, sträcker sig över 
många områden. 

I den framtida infrastrukturen kommer kunskap inom organisationen att kunna 
organiseras och återanvändas på ett effektivt sätt. Genom att anamma en KM-
process (Knowledge Management) kan kunskap gällande simuleringsmodeller och 
praktiskt användning från nyttjande av simuleringsmodeller fångas upp. Denna 
kunskapsmängd kommer att utgöra en viktig resurs då nya simuleringssystem sätts 
samman för att analysera nya frågeställningar som organisationen ställs inför. 

En infrastruktur för M&S innebär utöver någon form av teknisk plattform för 
kommunikation, exekvering, mm också stödverksamheter av olika slag. En infra-
struktur måste även fyllas med innehåll för att kunna användas, och uppgiften att 
fylla infrastrukturen med modeller har förutsättningar som skiljer sig från framta-
gandet av själva infrastrukturen. Det är förmodligen lättare att ekonomiskt motive-
ra framtagande av modeller än infrastruktur, då de förstnämnda förväntas svara 
mot konkreta behov och ge mer eller mindre mätbara resultat.  

Kunskap om M&S för såväl logistik som andra områden finns redan idag inom 
FM, myndigheter och företag, men den är splittrad. För att bygga modeller som 
beaktar såväl logistik som andra aspekter av verksamheten behöver kunskap och 
kompetens från många olika områden sammanföras, något som förmodligen skulle 
underlättas av en FM gemensam infrastruktur. Sammanförande av dessa kompe-
tenser kan också ge värdefull kunskap om de krav och behov som infrastrukturen 
ska svara mot. 
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6. Slutdiskussion och syntes  
I detta kapitel diskuteras de tankar och idéer som framsprungit från studiens ge-
nomförande som helhet. Den konkreta avsikten är utifrån tidsperspektivet 2015-
2020 att beskriva de logistikfrågor, där simulering är av stor betydelse för att få 
fram nödvändig beslutsinformation. Detta har gjorts utifrån Försvarsmaktens nya 
inriktning och framtidsbilden det insatta totalförsvaret, där en ökad integrering 
mellan olika insatsmyndigheter och modulärt tänkande har tillåtits vara tongivan-
de. Det övergripande resultatet talar för att det som är av störst betydelse att simu-
lera är hela logistikkedjan som en modell. Emellertid finns det anledning att disku-
tera de tre underliggande frågeställningarna samt reflektera över studien och fram-
tida forskning. 

 

6.1 Framtida logistikfrågor 
Studiens resultat är inte revolutionerande. Emellertid så tenderar vissa tidigare 
kända frågor att ändra karaktär i ljuset av framtidsperspektivet och modulärt tän-
kande. En viktig fråga inom logistikområdet blir förmodligen att byta ut våra lager 
av materiella tillgångar och istället gå över till lager av ekonomiska tillgångar dvs. 
fondering av pengar som skall kunna användas för att möta olika krav på förmå-
gor. Dessutom är det viktigt att ta fram en katalog av tjänster och produkter, där 
katalogen ska kunna uppdateras snabbare i framtiden. En tjänst som inte finns ena 
året måste kunna tas fram och finnas med i nästa års katalog. Dessutom skall den 
inte vara hemlig utan vara en öppen handling som kan läsas av alla i pappersform 
samt på nätet. Om vi inte kan börja utnyttja webben som en informationskanal för 
logistiken kommer vi inte kunna leva upp till informationsutbyte med olika leve-
rantörer, vilket är ett krav för att ingå i olika typer av allianser och strategiska 
partnerskap. En intressant framtida fråga i det sammanhanget är hur vi kan sam-
ordna logistikresurserna med andra insatsmyndigheter. 

 

6.2 Logistiksimulering 
En strävan i studien har varit att ta fram en modell som beskriver vilka 
logistikfrågor som ska simuleras för att ge önskat stöd till beslutsfattare inför 
planeringen av en insats. Resultatet tyder på att det är främst flödet som skall 
simuleras vid dimensionering av en insats. Själva resursförbrukningen behöver 
nödvändigtvis inte simuleras utan kan tas fram med enklare beräkningsinstrument 
utifrån nedtecknade erfarenhetsvärden. Det intressanta är att använda ett 
simuleringsverktyg för att analysera flödet i processen med ingående moduler och 
förmågor. Denna ståndpunkt bygger på själva definitionen av vad simulering 
egentligen handlar om, dvs.: 

Simulering är en metod för att studera ett systems utveckling över tiden. 
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En simulering är ett experiment med en modell för att följa och förstå beteenden och 
orsakssammanhang i den modellerade företeelsen under ett tidsförlopp. 

 

Simulering i sig själv saknar möjligheten att generera själva grundkonceptet.  Där-
för behövs en modell som hjälpmedel. Se figur nedan. 

 

 
Figur 16: Visar grovt de aktiviteter som ingår i en insats. 
 

Modellen är en beskrivning av de aktiviteter som ingår i insatsprocessen och det är 
den som skall simuleras utifrån olika typer av logistikdesign. Designen på logis-
tikkonceptet tas fram av individer med kunskaper inom logistikfunktionen genom 
en s.k. alternativgenerering i ett bedömandearbete. När ett antal logistikdesigner 
existerar kan de olika parametrarna och relationerna varieras för att se vilka feno-
men som uppstår över tiden. 

För att finna den bästa lösningen behövs samverkan mellan simulering och opti-
mering. Optimering innebär att finna den lösning som bäst uppfyller den urvals-
faktor man anser mest betydelsefull att optimera, exempelvis ekonomi. Det är ofta 
relevant att nyttja resultat från en optimering som ingångsvärden i en simulering 
för att kunna genomföra känslighetsanalyser (hur känslig är vår optimerade lo-
gistiklösning för störningar av olika slag). Det som simuleras är flödet i modellen, 
dvs. logistikdesignen. Designen tas fram i 5 steg: 

Steg 1 Först sätts insatsförbanden samman utifrån en ren kognitiv process för att ta 
fram antal och typer av verkansdelar. 

Steg 2 Utifrån uppgift och verkansdelar räknas behovet av logistikförmågor fram. 
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Steg 3 Dessa optimeras mot valda urvalsfaktorer (t.ex. ekonomi, tid och säkerhet). 

Steg 4  Alternativen simuleras mot olika typer av yttre påverkan. 

Steg 5  Det valda alternativet utvecklas med hjälp av simuleringen. 

 
Figur 17: Metodbild visar fem steg i arbetet med att få fram en logistikdesign till en insats. 
 

Sammanfattningsvis så menar vi att det är flödet i första hand som skall simuleras 
inom logistikfunktionen och inte resursåtgången. Emellertid vill vi betona vikten 
av att logistikmodellen kan födas av förbrukningsvärden som kommer från olika 
beslutstödsystem som kan sägas sortera under begreppet simulering.58 Abstrak-
tionsnivån dvs. hur många parametrar som skall simuleras är det som avgör viken 
typ av verktyg som används. Ett universalverktyg för att prediktera olika logistik-
frågor har vi svårt att se, då validiteten troligtvis inte är tillräckligt hög för att våga 
förlita sig på i en beslutsprocess.  

 

6.3 Infrastruktur för Modellering & Simulering 
När det gäller infrastrukturen för modellering och simulering talar ekonomiska 
faktorer för att det kan bli svårt att utveckla en svensk arkitektur. En framgångs-
faktor kan vara att nyttja den infrastruktur som redan finns t ex inom NATO och 
NAMSA. 

                                                 
58  Detta kan t ex utgöras av system som SIMLOX eller STRATMAS som kopplas mot kostnadsdrivande 

materielsystem vilka i huvudsak återfinns inom flygdomänen. 
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Under studiens gång har vi upplevt en begreppsförvirring då begreppet simulering 
tolkas på flera olika sätt. Detta kräver att man måste tydliggöra vilka frågor man 
vill ha svar på för att förstå vilken typ av ”simulering” som det är frågan om. Ett 
sätt att tydliggöra detta är att dela in simulering i en hierarki utifrån en abstrak-
tionsnivå. I hierarkin längst ner på skalan finns de system som direkt kan kopplas 
till ett materielsystem. Dessa beslutstödsystem är de som inte bör vidareutvecklas, 
utan dessa skall istället ingå på liknade vis som ett felsökningssystem ingår i mate-
rielsystemet vid nyanskaffning av olika typer av materiel. Nästa nivå i hierarkin är 
funktionsnivån, den innefattar olika logistikfunktioner som t. ex förnödenhetsför-
sörjning. När vi talar om denna nivå menar vi att de inte är frågan om simulering 
utan snarare ett beräkningsverktyg. På den tredje abstraktionsnivån finns logistik-
kedjan som är den första nivån som lever upp till kraven för att kallas simulering. 
Högst upp i hierarkin återfinns olika typer av krigsspel som närmast kan liknas 
med modeller. Det är främst dessa nivåer som den framtida utvecklingen bör inrik-
tas emot. 

 
 
Figur 18: Visar på olika abstraktionsnivåer för logistiksimulering. 
 

Under arbetets gång har även ett antal slutsatser kunnat dras som kan sägas ligga 
utanför själva studiens frågeställning men som är värda att uppmärksamma.  

Det som upplevs vara det centrala i planeringen av logistiken är att ha tillgång till 
grundvärden såsom åtgång av resurser och beräkning av kostnader. För att få stöd 
med det behövs ett resurs-beräkningsverktyg som kan göra prognoser och predik-
teringar av resursförbrukning och tillgänglighet på olika typer av materielsystem. 
Detta kan åstadkommas genom att erfarenhetsvärden från t. ex olika insatser orga-
niseras och tecknas ned på ett systematiskt sätt av personer som är utsedda att vara 



Fot-område Logistik 
 

   
  

70 

organisationens eller funktionens ”kollektiva minne”. Detta kan göras med hjälp 
av existerande databaser, vilket torde kräva en relativt liten insats men bidra till en 
stor effekt inte bara i logistikfunktionen utan i insatsförsvaret som helhet. De åt-
gärder som behövs vidtas kan liknas med illustrationen nedan. 

Figur 19: Visar grunddata som måste inhämtas och bearbetas för att simuleringar skall kunna genomföras som 
stöd för beslutsfattare. 

 
En förutsättning för att få indata är att nya underhållsberedningar görs för att kun-
na avgöra status och brytpunkter på materiel och system. Detta är svårt att göra 
eftersom det är brister i resursinventering och statuskontroll. Någon genväg i detta 
sammanhang finns inte utan det kommer krävas en ordentlig resursinventering. 
Om vi inte vet vad vi har eller vad det är för status på resurserna, blir det svårt att 
väga tillgång mot behov. Några prognoser värda namnet kommer inte låta sig gö-
ras.  

 

6.4 Reflektioner kring teorianknytning och metod 
Teorimodellen som är en rekonstruktion av NATO logistikdoktrin AJP 4 valdes då 
den kan anses representerar en modern och vetenskaplig helhet som grundas på 
historiska erfarenheter. Teorimodellens relevans kan naturligtvis ifrågasättas då 
den utgår från NATO där Sverige inte är medlem. Emellertid så bygger EU på 
NATO när det kommer till ett konceptuellt tänkande. Dessutom ska studien blicka 
framåt och se på olika beslutstödsystem för logistikfunktionen i en internationell 
kontext. Utifrån det perspektivet har AJP 4 med dess olika dimensioner varit ett 
lämpligt stöd. 
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Ger då teorin några insikter avseende synen på beslutstödsystem för logistiken 
kopplat till kommande utvecklingsarbete för Insatsförsvaret? Svaret på den frågan 
är ja! Inte minst genom dimensionen ”Logistical Informations System and Tools”, 
där system för simuleringsinfrastruktur redan finns. Dessutom finns även andra 
viktiga delsystem med färdiga dataprogram som kan utföra beräkningar inom t.ex. 
funktionsområden. Vidare så har även de andra dimensionerna (”Support op-
tions”, ”Principles” och ”Functionel Areas”) varit av nytta framförallt i utform-
ningen av fråga 2 där funktionsindelningen gav ett bra stöd. De andra dimensio-
nerna har inte utgjort ett konkret stöd för att svara på studiens frågor, emellertid 
har de bidragit till att öka förståelsen för NATO logistikkoncept och därmed givit 
en indirekt vägledning för studiens utförande. 

När det gäller metoden ligger den nära det som kallas idéanalys vilket möjligtvis 
kan ifrågasättas, då det kan verka ”flummigt” för vissa. Emellertid så är ofta på det 
viset som nya tankar och idéer föds. Om en annan metod hade används är det inte 
orimligt att anta att resultatet blivit annorlunda. Det viktiga i sammanhanget har 
varit att försöka frigöra sig från vardagstänkandet som ofta blir tongivande i likna-
de studier.  

När det gäller respondenter så har ambitionen varit att använda experter inom oli-
ka områden för att få en så bred bild som möjligt av olika logistikfrågor. En brist 
är dock att det saknats personal från funktionen Hälso- och sjukvård, varför denna 
funktion inte belysts tillräckligt. 

En faktor som kan ha påverkat reliabiliteten i studien negativt är begreppet simule-
ring som inte är allmänt känt och därmed riskerar att tolkas på olika vis. För att 
undvika missförstånd om begrepp hos respondenterna har strävan varit att använda 
så lättförståliga ord och begrepp som möjligt. Istället för att använda begreppet 
simulering användes ord som prediktera/förutsäga. Vidare användes ord som 
framtida logistikfrågor i stället för nya logistikfrågor utifrån modulära förband i 
tidsperspektivet 2015-2020. De semantiska skillnaderna lägger därför en viss be-
gränsning i framtagande av slutsatser. Å andra sidan anser vi att hänsyn tagits till 
detta i arbetet och uttrycker oss därför försiktigt. 

 

6.5 Rekommendationer och förslag på framtida forskning 
Mot bakgrund av teoristödet och redovisade resultat anser jag att den viktigaste 
framtida åtgärden på kort sikt (1-2år) handlar om att snabbt ta fram en fungerande 
beräkningssnurra för resursberäkning inom funktionen ”Supply”. Detta torde kun-
na göras med stöd av NATO arkitektur. 

När det gäller simuleringsarkitektur och de beslutstödsystem som finns inom 
NATO, torde det vara intressant att undersöka hur vi kan nyttja dessa för att till-
godose de simuleringsbehov som framkommit i denna studie. Detta då bedöm-
ningen gjorts att det är allt för kostsamt att utveckla en egen arkitektur. 

Som tidigare nämnts så finns det ett antal olika krigsspel på marknaden. Att ut-
veckla logistikalgoritmerna i ett sådant spel kan vara av intresse för att kunna pre-
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diktera olika logistikfrågeställningar. Dessutom är simulering av hela logistikked-
jan är en högst relevant fråga att forska vidare på.  

En annan mer övergripande fråga som torde vara av intresse är att ta fram nya lo-
gistikkoncept utifrån det expeditionskårsförsvar som nu håller på att utkristallise-
ras. Det skulle det vara intressant att bygga vidare på IKEA tanken och det insatta 
totalförsvaret utifrån en gemensam resursbas. 

Den viktigaste frågan oavsett tidsperspektivet torde ändå vara frågan om hur inda-
ta skall hämtas in och distribueras till olika typer av simuleringar. Utan dessa erfa-
renhetsvärden (såsom förbrukning och åtgång) är det tveksamt om simulering kan 
användas som ett beslutstödsystem. Detta har påpekats på olika sätt i tidigare stu-
dier på området, men är fortfarande en stor begränsning i detta sammanhang. I 
avvaktan på nya undersökningar och diskussioner om vilka logistikfrågor som 
skall simuleras erbjuds här ett textstycke att reflektera kring.  

 
” Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” 

George Santayana59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59  Andersson A & Eriksson Helène, Organisationellt Minne – en studie om dess betydelse, IT-stöd och pro-

blematik, OM-RAPPORT, 17 300:4348/99, sid 19. 
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7. Sammanfattning 
”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att uppfinna den nu” 

Dr Arthur L. Costa 

Studien tar sin utgångspunkt i framtidsbilden Det insatta totalförsvaret, som verkar 
nationellt såväl som internationellt. Civila och militära myndigheter arbetar ”sida 
vid sida” inom samma insatsområde. För att leva upp till flexibelt uppträdande har 
man utifrån ett logistikperspektiv integrerat och samornat försörjning för civila 
och militära resurser. Den fasta organisationsstrukturen på krismyndigheter har 
luckrats upp och utgörs nu av moduler som är kopplade till olika förmågor. Dessa 
förmågor leds av Totalförsvarets insatsledning. Det insatta totalförsvaret bygger 
på det nya modulkonceptet. Tiden är en kritisk faktor i detta sammanhang då för-
väntningarna är höga på att insatserna snabbt skall kunna komma igång och nå 
efterfrågad effekt. Vilka nya frågor ställer detta i sin tur på hur vi utformar våra 
logistikresurser och går det i detta sammanhang att förutsäga de framtida resurs-
behoven? 

Tidigare studier inom området (Har Försvarsmakten behov av simulering för lo-
gistik?)60 har bl.a. kommit fram till att det finns ett stort behov av logistik-
simulering inom Försvarsmakten men det är osäkert inom vilka områden.61 Vidare 
pekar samma studie på behovet av att uppföljningen av tillgängliga resurser måste 
förbättras, detta för att kunna ge förutsättningar för att simulering skall kunna 
genomföras. En annan studie (Logistiksimulering för behovssammansatta för-
band)62 som kartlagt området logistiksimulering menar att man måste staka ut vä-
gen framåt och föreslå prioriteringar inom forskning och utveckling för simule-
ringsområdet.  

Ambitionen har varit att utifrån begreppet modulära förband beskriva de logistik-
frågor som bedöms vara relevanta att simulera inom en 10-15 års period samt be-
skriva en metod hur detta kan realiseras. Studien utgår från de behov som officera-
re i logistikfunktionen redovisat under workshops, intervjuer och i en enkätunder-
sökning. Dessutom har studiegruppen kompletterat dessa tankar och idéer med 
egna resonemang och slutsatser kring framtida behov.  

Battle Group-konceptet63 och Försvarsmaktens reform64 har används som en bä-
rande utvecklingslinje för att ”ta höjd” i studien. Vidare stöder sig studien på 
NATO logistikdoktrin AJP 4 som ett underliggande ramverk. Den har satts sam-

                                                 
60  Andersson Håkan, Har Försvarsmakten behov av simuleringssystem för logistik?, Försvarshögskolan 

Chefsprogrammet 01-03. 
61  Andersson, s 44. 
62  FHS KVI FoU, Simulering av logistikens förmåga att understödja sammansatta förband, slutrapport Lo-

gistiksimulering (FoT19). 
63  Uppgifterna och förmågorna inom Battle Group-konceptet som användes finns beskrivna i dokumentet: 

Operativa ramvillkor för en svenskledd snabbinsatsstyrka (Nordic Battle Group).  2005-04-06 vers 1.0. 
64  Reformens mål och Strategi, HKV beteckning 23100: 78621. 
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man i fyra dimensioner för att utgöra en teoretisk anknytning till undersökningen. 
Begreppsfloran inom dessa dimensioner bedöms vara känd och väl förankrad hos 
den tänkta målgruppen. Studien fokuseras på simuleringsbehov i förberedelsefasen 
vid dimensionering av olika insatser. Tyngdpunkt läggs vid analys inom interna-
tionella insatser. 

En fråga man kan ställa sig är om det är någon idé att göra framtidsstudier? I detta 
sammanhang har en diskussion förts som framförallt behandlat frågan om man kan 
ha någon kunskap om framtiden, vilken typ denna kunskap i så fall är och om man 
kan använda sig av den för att peka på möjliga framtida rörelseriktningar.65  I an-
slutning till detta har man diskuterat om det är möjligt att ställa traditionella veten-
skapliga krav på framtidsstudier eller om det krävs andra kvalitetskriterier. Flerta-
let författare inom framtidstudiebranschen har argumenterat för att utveckla bättre 
metoder i avsikt att höja kvaliteten på framtidsstudierna, vilket är förnuftigt. Å 
andra sidan finns det ny forskning som visar på att metoderna inte är det mest av-
görande när man skall genomföra en framtidstudie. 66  

Det som är viktigt är snarare att ha en medvetenhet om vilka grundläggande anta-
ganden man har i sin studie. En ökad teoretisk medvetenhet i innehållsfrågorna vid 
produktionen av framtidsstudien har sannolikt större betydelse än den ”rätta” me-
toden när det gäller att öka studiens kvalitet. Det viktiga blir att välja perspektiv 
och försöka beskriva och använda klara utgångspunkter och antaganden utifrån 
t.ex. samhälle, teknik och ekonomi. Då kan man möjligtvis öka både logiken och 
trovärdigheten i de framtidsbilder som tas fram. 

En utmaning i denna studie har därför varit att förstå och förklara sammanhanget 
mellan trender och antaganden samt hur detta lett fram till framtidsbilden det in-
satta totalförsvaret. Det kan möjligen vara överarbetet att teckna en framtidsbild 
för att se vilka utmaningar logistiken och försörjning av insatsförsvaret kommer 
att stå inför om 10 till 15 år. Å andra sidan om inte det görs så riskerar man att 
omfamna ett för kort tidsperspektiv. Detta kan då utgöra en begränsning eftersom 
innehållet kan tendera till att bekräfta för mycket av den samtida uppfattningen i 
stället för att blicka framåt och på så sätt inspirera till att organisationen sträcker 
sig utanför det rådande beslutsutrymmet. En annan utmaning i denna studie har 
varit att logistikområdet spänner över flera discipliner. Ett konventionellt sätt att 
hantera denna typ av utmaning är att avgränsa sig till ett område. Emellertid kan 
man då inte belysa det övergripande innehållet i framtidsbilden, utan tvingas kon-
centrera sig endast på vissa avgränsande beståndsdelar, vilket blir sakligt korrekt 
men inte meningsfullt. 

Syftet med studien har varit att beskriva framtida logistikfrågor där simulering kan 
användas som ett relevant beslutstödsystem för officerare i logistikfunktionen. 
Utöver syftet med studien har det funnits en strävan att ta fram en metod som kan 
påvisa hur beslutstödsystemet kan se ut. För att kunna svara nå det övergripande 
syftet med studien ställdes ett antal frågor upp. Dessa handlade dels om vilka de 

                                                 
65 Ehliasson Kent, Framtidsstudier i stora organisationers långsiktiga planering: analysmodell och fallstudi-

er, s 40. 
66  Ehliasson, s.35. 
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framtida logistikfrågorna är som uppstår med anledning av modulära förband? 
Utöver det undersöktes vilka logistikfrågor som är av störst betydelse att kunna 
simulera för att få fram nödvändigt beslutsunderlag vid dimensionering av insat-
ser? Vidare söktes det svar på hur behoven av logistiksimulering kan uppfyllas 
inom ramen för en Försvarsmaktsgemensam infrastruktur för modellering och 
simulering?  

Ett antal antaganden och avgränsningar gjordes: tiden för studien sträcker sig 10 
till 15 år framåt i tiden varför tidsperspektivet 2015 – 2020 valts. Frågeställningar 
utgår ifrån förberedelsefasen inför en insats eftersom informationsbehovet ofta är 
som störst innan en ny insats sätts in. Vidare har det varit Försvarsmaktens behov 
som stått i centrum och inte civila underleverantörers. Sverige antas ha organiserat 
en operativ ledning av landets insatsenheter som skall kunna verka nationellt och 
internationellt. Här ingår insatsförsvaret som en militär modul, Polisen, Rädd-
ningsverket och biståndsorganisationer har även de moduler som skall kunna sät-
tas in och koordineras av landets insatsledning. För att öka flexibiliteten och sam-
tidigt spara pengar har det insatta totalförsvaret samordnat sina logistikresurser 
med ett flertal myndigheter i Sverige. Dessa är lokaliserade på ett fåtal platser. Det 
svenska insatsförsvaret bedöms vara en liten aktör i tidsperspektivet 2015- 2020, 
vilket gör att det kommer tvingas anpassa sig efter de större militära och civila 
aktörerna som bestämmer villkoren och sätter standarden. När det gäller det insat-
ta totalförsvaret med insatsförsvaret som dess hårda kärna vid perspektivet 2015-
2020 bedöms försvarsmaktens reform vara genomförd i sin helhet. 

Utifrån problemformuleringen gjordes en förstudie som resulterade i en projekt-
plan. Empiriskt underlag har inhämtats via studieresor, workshops, enkäter och 
intervjuer. Materialet har analyserats dels utifrån frågeställningar hämtade ur För-
svarsmaktens reform samt egna frågeställningar som ansågs relevanta i samman-
hanget. För att kunna teckna en framtidsbild för studien genomfördes ett arbete 
med att kartlägga ett antal trender. Detta gjordes bl.a. utifrån en logistikkonferens 
(Focus Logistics) i London där ett 30-tal auktoriteter inom området gav sin syn på 
olika trender inom logistikområdet. Utifrån trender och tidigare gjorda antaganden 
tecknades sedan framtidsbilden det insatta totalförsvaret. Motivet att använda to-
talförsvaret som utgångspunkt kan möjligtvis anses omodern av vissa. Å andra 
sidan har det varit ett svenskt framgångskoncept som med viss modifiering mycket 
väl kan leva upp till de nya krav som ställs på en framtida flexibel insatsstyrka. 
Genom att integrera ett modulärt tänkande och samordna logistikfunktionen för de 
olika insatsmyndigheterna torde konceptet det insatta totalförsvaret i miniatyr 
kunna utgöra ett gott exempel på hur samarbete över gränserna leder till ökad ef-
fekt i insatser både nationellt och internationellt 

I studien har deltagare och respondenter i huvudsak hämtats från Försvarsmakten 
och dess stödmyndigheter för att svara på fråga 1 och 2. För att få med ett interna-
tionellt perspektiv genomfördes enkäten även inom NATO, vid Joint Force Com-
mand HQ Brunssum i Holland. Vidare har samverkan gjorts med personer som 
arbetar med Modellering & simulering på HKV och FMV för att svara på fråga 3. 
Datainsamlingen har bestått av workshops, litteratur- och dokumentstudier samt 
en enkätundersökning. Enkätundersökningen har innehållit öppna frågor som ana-
lyserats utifrån ett kvalitativt perspektiv. Enkäterna har besvarats dels av specialis-
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ter inom de olika funktionerna samt av chefer i logistikfunktionen, detta för att få 
en tydlig koppling till användarperspektivet.  

Mot bakgrund av att forskningen inom det område som valts för denna studie är 
fragmentarisk och att arbetet därmed får en explorativ karaktär är det viktigt att 
tydliggöra ett antal förutsättningar för arbetets genomförande. Man bör komma 
ihåg att antaganden, framtidsbilden och resonemang i de olika diskussionerna 
bygger på egna värderingar. Detta kan framföras som argument mot denna studie 
som vetenskaplig produkt betraktat. Emellertid bygger arbetssättet på det som kal-
las idéanalys där en idé kan betraktas som en tankekonstruktion, vilket ofta an-
vänds av statsvetare och humanister.67 I detta kunskapsskapande arbete där försök 
till nya tankar och idéer läggs fram är det svårt att säga vad som är en föreställning 
om verkligheten, vad som är en värdering av företeelser eller en föreställning om 
hur man bör handla. Man kan påstå att gränsen för vad som är traditionell veten-
skaplig praxis tangeras i denna studie. 

Utifrån resultatet och slutsatserna finns det mycket som talar för att det uppstår 
nya logistikfrågor med hänsyn till begreppet modulära förband. De logistikfrågor 
som framkommit kan till viss del gälla utifrån dagens utgångspunkter men blir 
mer tydligt utifrån ett framtida och modulärt tänkande. 

En viktig fråga inom logistikområdet blir förmodligen att byta ut våra lager av 
materiella tillgångar och istället gå över till lager av ekonomiska tillgångar dvs. 
fondering av pengar som skall kunna användas för att möta olika krav på förmå-
gor. Dessutom är det viktigt att ta fram en katalog av tjänster och produkter. Kata-
logen ska kunna uppdateras snabbare i framtiden. En tjänst som inte finns ena året 
måste kunna tas fram och finnas med i nästa års katalog. Dessutom skall den inte 
vara hemlig utan vara en öppen handling som kan läsas av alla i pappersform samt 
på nätet. En skillnad med modulärt tänkande från det som görs i dag är att det inte 
finns några färdiga förband (förutom de förband som är insatta, de som står med 
hög beredskap och de som är ianspråktagna för utbildning). Utan dessa kan plock-
as ihop från arsenallager enligt ”IKEA modellen” utifrån den förmåga som är ef-
terfrågad i nära realtid. Konsekvensen av detta torde bli en förbättrad ekonomi på 
lång sikt samt ett flexiblare och snabbare insatsförsvar som inte riskerar att sitta 
fast i gamla förbandsstrukturer som ingen efterfrågar. Om vi antar en utmaning att 
ta fram ett nytt koncept utifrån ett modulärt tänkande och låter oss inspireras av 
IKEA-modellen med materiel som snabbt sätts ihop efter önskad förmåga, vad blir 
då intressant att förutsäga och vad kan vara relevant att simulera? 

Resultatet tyder på att det är främst flödet som skall simuleras vid dimensionering 
av en insats. Själva resursförbrukningen behöver nödvändigtvis inte simuleras 
utan kan tas fram med enklare beräkningsinstrument utifrån nedtecknade erfaren-
hetsvärden. Utifrån definitionen av simulering är det intressanta att använda ett 
simuleringsverktyg för att analysera flödet i processen med ingående moduler och 
förmågor.  

                                                 
67  Bergström och Boréus 2000, s 148. 
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Under arbetets gång har även ett antal slutsatser kunnat dras som kan sägas ligga 
utanför själva studiens frågeställning men som är värda att uppmärksamma. Frå-
gan har inte direkt att göra med simulering men kan sägas vara avgörande för att 
åstadkomma ”output” med hjälp av simulering. Det finns en del grundläggande 
åtgärder som måste vidtas innan det går att genomföra data simuleringar med 
önskvärd validitet. Ett par relevanta frågeställningar i sammanhanget är bl. a. öns-
kemål på nya förbrukningssiffror och normvärden (ny AH3 motsvarande) som kan 
användas. Tillgängliga resurser, framförallt det materiella innehållet måste vara 
känt i ett tidigt skede. Vidare kommer det utifrån internationella och civila samar-
beten krävas att nya typer av indata än tidigare måste samlas in och behandlas. En 
viktig fråga i detta sammanhang är att definiera logistikkedjan så ett helhetsper-
spektiv framträder. Då blir det möjligt att simulera ingående länkar i kedjan utifrån 
olika funktioner och handlingsalternativ. På detta sätt går det att finna ”flaskhal-
sar” som måste åtgärdas för att hela kedjan skall fungera på ett effektivt sätt. 

När det gäller infrastrukturen för modellering och simulering har de senaste årens 
snabba utveckling av webb- och nätverksteknik erbjudit nya former för simulering 
av logistikens förmåga. Exempelvis ett skifte från dagens förhållandevis monoli-
tiska system till former för distribuerad simulering. Tekniken möjliggör effektiva 
former för nyttjande av simuleringsmodeller som ägs av skilda delar av organisa-
tionen, eller av andra organisationer, i gemensamma scenarion. Genom att samla 
tillgångliga simuleringsmodeller, data, dokumentation, erfarenheter i gemensam-
ma resursbibliotek ges M&S-aktörer tillgång till en ovärderlig resurs. De tekniska 
förutsättningar som en infrastruktur för M&S kan ge är visserligen nödvändiga för 
att logistiken också i M&S ska få den betydelse den faktiskt har i verkligheten, 
men om de också är tillräckliga är en intressant fråga. Den kunskap och kompe-
tens som kommer att behövas, dels för att konstruera, men framför allt för att an-
vända dessa simuleringsmodeller och bedöma resultat, sträcker sig över många 
områden. Genom att anamma en KM-process (Knowledge Management) kan kun-
skap gällande simuleringsmodeller och praktiskt användning från nyttjande av 
simuleringsmodeller fångas upp. Denna kunskapsmängd kommer att utgöra en 
viktig resurs då nya simuleringssystem sätts samman för att analysera nya fråge-
ställningar som organisationen ställs inför. Emellertid talar ekonomiska faktorer 
för att det kan bli svårt att utveckla en svensk arkitektur. En framgångsfaktor är 
om vi kan nyttja oss av en befintlig infrastruktur t. ex den som finns inom NATO 
och NAMSA. 

När det gäller studiens metod så är det av intresse att påpeka problematiken med 
de semantiska skillnaderna i de begrepp (simulering och modulära förband) som 
använts. Slutsatser bör uttryckas försiktigt framför allt från fråga 1. En förnyad 
undersökning krävs för att tydligare verifiera de framtida logistikfrågorna. Med 
anledning av vad som framkommit i denna studie torde den viktigaste forskningen 
handla om framtagande av en modell som kan simulera flödet i en insats. Emeller-
tid framkom det också att en förutsättning för att genomföra simuleringar är att 
inhämtning av erfarenshetsvärden systematiseras och tecknas ned. Detta så simu-
leringssystem kan leverera trovärdig utdata. Utan dessa erfarenhetsvärden är det 
tveksamt om simulering kan användas som ett beslutstödsystem. I avvaktan på nya 
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undersökningar och diskussioner om vilka logistikfrågor som skall simuleras er-
bjuds här ett textstycke att reflektera kring.  

” Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” 
                                                                   George Santayana68 

 

                                                 
68 Andersson A & Eriksson Helène, Organisationellt Minne – en studie om dess betydelse, IT-stöd och pro-

blematik, OM-RAPPORT, 17 300:4348/99, sid 19. 



Fot-område Logistik 
 

   
  

79 

8. Referenser 
I. Otryckta källor 
Underlag från workshop 1 och workshop 2 
Författarens enkätsvar 
 
II. Tryckta källor och litteratur 
Andersson Håkan, Har Försvarsmakten behov av simuleringssystem för logistik?, 

Försvarshögskolan Chefsprogrammet 01-03. 
Andersson, Annika & Heléne Eriksson, Organisationellt Minne - en studie om 

dess betydelse, IT-stöd samt problematik, på uppdrag av Försvarets Materiel-
verk, INFOSYST U, 17 300: 4348/99. 

Bell, W. (1997), Science for a New Foundations of Futures Studies. Human Sci-
ence for a New era. History, Purposes: , and knowledge. New Brunswick, 
New Jersey Transaction Publishers. 

Bergman, David, Tillfälligt behovssammansatta grupper, sex faktorer för forma-
det av snabb tillit i militära operationer, Umeå Universitet Institutionen för 
Psykologi, C-uppsats ht 2004. 

Bergström, G, Boréus, K (2000): Textens mening och makt. Metodbok i samhälls-
vetenskaplig textanalys . Lund: Studentlitteratur. 

Bjur, H., Enmark, R Tengström, E. (1991): "Att granska framtidsbilder", Facta 
acta Futura, nr. 1, s.3-7. 

Eklöf, M, Marianela Garcia Lozano, Farshad Moradi, m.fl., Nätverksbaserad Mo-
dellering och Simulering -Arkitekturen. FOI-R--1439--SE december 2004 
ISSN 1650-1942 Metodrapport. Totalförsvarets Forskningsinstitut. 

Ekström Thomas, Supply Chain management, en evolution inom den civila logisti-
ken, men en revolution inom den militära logistiken? FOI Memo 777, februari 
2004, Totalförsvarets Forskningsinstitut. 

Esaiasson P m fl. (2002), Upplaga 1:1 Metodpraktikan, konsten att studera sam-
hälle, individ och marknad, Elanders Gotab, Stockholm 2002. 

Försvarets Materielverk, LogDU, rapport Logistik inom ramen för uppdraget 
"Framtida system och funktioner för ny målbild", FMV beteckning: Pro Log 
23 210: 5224/04 version 2.0. 

Försvarets Materielverk, VG Logistikutveckling, reserapport Performance Based 
Logistics 2004-12-07-08, FMV beteckning 09710:30706/05 

Försvarshögskolan och Försvarsmakten, Larrson G & Kallenberg K, Direkt ledar-
skap, Fälth & Hässler, Värnamo 2003. 

Försvarshögskolan, Humanperspektivet i Försvarsmaktens förändring mot ett flex-
ibelt insatsförsvar, med särskilt fokus på interoperabilitet här och nu. Tryck: 
elanders Gotab tryckeri, Stockholm, 2004. 



Fot-område Logistik 
 

   
  

80 

Försvarsmakten Högkvarteret, Reformens mål och strategi, (2004-12-17), HKV 
beteckning 23 100:78621 

Försvarsmakten, HKV, FM handlingsplan för modellering & simulering, underbi-
laga 1.1 till HKV beteckning 09 621: 65218, 2000. 

Försvarsmakten, HKV, Projekt Prio, Processrapport projekt PRIO Ledning och 
styrning Operativ Logistikledning (LogLED), Bilaga 4.11, HKV beteckning 23 
250:62885, september, 2005. 

Försvarsmakten, HKV, Rapport från work-shop avseende svensk militär logistik-
utveckling i samarbete med LMI, USA, 26-28 oktober 2004, HKV beteckning 
19 110:75 527 

Försvarsmakten, HKV, Slutrapport för den svenska kontingenten i Liberia SWE 
CON/LA 01, HKV beteckning 0 1800:73493. 

Försvarsmakten, HKV, STR UTVS, Operativa ramvillkor för en svenskledd 
snabbinsatsstyrka (Nordic Battle Group). 2005-04-06 vers 1.0. 

Försvarsmakten, HKV, Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten, HKV be-
teckning 09100:74168. 

Försvarsmakten, HKV, Studie Infrastruktur för Försvarsmaktens modellering och 
simulering. Bilaga 1 till HKV beteckning 21 120:76007, 2004. 

García Lozano Marianella, Ulriksson Jenny, Att koppla samman logistiksystem 
och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie, FOI beteckning 
FOI-R--1294-- SE, augusti 2004, Totalförsvarets Forskningsinstitut 

Gulich Martin, Eklöf Martin, Infrastruktur för informationshantering inom logis-
tikdomänen, FOI beteckning: FOI-R--1647—SE, Totalförsvarets Forsknings-
institut. 

Holm G., Kurskompendium i Modellering och Simulering, utarbetande vid avd. för 
Systemteknik 2006, Totalförsvarets Forskningsinstitut 

Ingelstam, L. (2002): System - att tänka över samhälle och teknik. Eskilstuna: En-
ergimyndighetens förlag. 

Joint Vision 2010 Focused Logistics, A Joint Logistics Roadmap. 
Joint Vision 2020, US Government Printing Office, Washington DC, June 2000. 
Lindgren f, Almén A, Rindstål P, Lessons Learned vid Internationella insatser, 

Begrepp, motiv, metoder. FOI beteckning: FOA-R--00928-201-SE, december 
1998, Totalförsvarets Forskningsinstitut. 

Melander Bob, Metoder för analys och simulering inom logistikområdet, FOI be-
teckning FOI-R--1302--SE september 2004, Totalförsvarets Forskningsinstitut 

NATO, (2001), Allied Joint Doctrine IC DOCTRINE, AJP-04, Second Final 
DRAFT February 2002. 

Ohlsson Einar, Simulering av logistikens förmåga att understödja sammansatta 
förband, slutrapport Logistiksimulering (FoT19), Försvarshögskolan KVI 
FoU. 

Pelo Johan, Ohlson Kjell, Pers Lisbeth, Simuleringsramverk och logistiksi-
mulering - en översiktsstudie, FOI beteckning FOI-R--SE augusti 2004, Total-
försvarets Forskningsinstitut. 



Fot-område Logistik 
 

   
  

81 

RAND, Velocity Management, The business paradigm That Has tranformed U.S. 
Army Logistics,/ John Dumond…(et. Al.).published 2001 by RAND. ISBN 0-
8330-2773-5. 

Selg Hans, Modulära Förband för Internationella insatser, 2004-01-16, KRI 
MARK Plan, Försvarsmakten, 

 

Internet 
[1] DMSO, https://www.dmso.mil, 2005-01-26. 
[2] DMSO Glossary, https://www.dmso.mil/public/resources/glossary/, 2005-01-
26. 



Fot-område Logistik 
 

   
  

82 

9. Projektorganisation och deltagare 

9.1 Styrgrupp 
Maria Rynemark Bergman FMV 
Jouko Sedvall HKV Förbandsenhet logistik 
Lena Sporre FOI 

9.2 Projektgrupp 
Michael Dorn, Projektledare, FHS 
Michael Lindström, ATS 
Fredrik Boström, FMV 
Johan Pelo, FOI 
Martin Eklöf, FOI 
Anders Hagström 

9.3 Referenspersoner 
Sorin Barbici FMV 
Göran Lilja FOI 

9.4 Verksamhetsexperter i workshops och respondenter 
Åke Jansson HKV, Logistik inspektör 
Hans Selg, ATK C G4 
Håkan Andersson, ATK G4 
Officer från J4, JFC NATO Brunssum 
Otto von Krusenstierna, HKV STRA 
Christer Lundgren, FM LOG UTV 
Jan-Olov Löfvenholm, HKV MUST 
Jan Brolin, FMTS 
Anders Carlsson, Förbandsenhet Luft 
Thore Fries, T2 
Thomas Axelsson, J4 OpE 
Anders Asp, OpE J4 
Nils-Olov Nilsson, FMV 
Martin Andreae, FMV 



Fot-område Logistik 
 

   
  

83 

10. Bilagor 
Bilaga 1 NATO Logistikdoktrin AJP-4 
Bilaga 2 Enkäter  
 

10.1 Bilaga 1 Allied Joint Logistic Doctrine (AJP-4 (A) 
I studien användes de fyra dimensionerna I AJP 4. 

 

10.1.1   Principer 
För att underlätta ledning och genomförande av en operation inom logistikområdet 
menar man att vissa principer måste finnas som en grund. Dessa principer är ett 
uttryck för hur NATO ser på logistik. De är tio till antalet och utgörs av: operatio-
nen i centrum, ansvar, laglig makt, samarbete, koordinering, tillhandahållande och 
i tillräcklig omfattning, flexibilitet, enkelhet, tidslinjal, ekonomi, transparens och 
synergi. Sammanfattningsvis kan principerna delas in i fem huvudområden, vilkas 
huvuddrag beskrivs nedan.   

Operationen i centrum: Logistiken måste fokuseras på att understödja en opera-
tions framgång, en nyckelfunktion är beslutskedjan och samordning med NATO 
befälhavaren. Viktigt är att befälhavaren klart definierar hur organisationen ska se 
ut samt vilka ansvarsförhållande som skall gälla. 

Samarbete och koordinering: För att utveckla och implementera en effektiv 
multinationell logistikorganisation krävs planering och samordning mellan NATO 
och bidragande nationer. Av yttersta vikt är att planering och samordning är 
genomförda innan operationen påbörjas. En av huvudprinciperna i NATO:s logis-
tik koncept är samordning. Det innebär att logistik inte enbart är samarbete kring 
transporter och förnödenhetsförsörjning, utan här inkluderas även finan-
ser/ekonomi, upphandling/kontraktering och byggnation/maskiner. (områden där 
nya logistikfrågor kan uppstå?) Samarbetet kräver vidare kunskaper om de olika 
nationernas kapaciteter och legala begränsningar samt NATO:s eget logistikkon-
cept. För ett optimalt resursutnyttjande krävs klara procedurer/rutiner. Koordine-
ring skapar kostnadseffektivitet, det kräver emellertid medverkan av bidragande 
nationer på olika nivåer inom logistikorganisationen för att alla ska känna till och 
ta hänsyn till både nationella intressen såväl som NATO:s. 

Flexibilitet och enkelhet: Flexibilitet är viktig när en logistikplan ska utarbetas, 
en plan som måste kunna svara mot förändringar i operationsplanen. Vidare inget 
logistik koncept kommer att passa alla situationer, utan konceptet måste vara ut-
format för att möta det oväntade. I vissa situationer kan ett nationellt logistikkon-
cept vara att föredra vilket måste tillåtas i NATO:s logistiska organisation. För att 
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undvika missförstånd är enkla planer och ordrar samt okomplicerade logistikorga-
nisationer att föredra, vilket även underlättar informationsöverföring. 

Ekonomi: Logistikorganisationen är ofta kostsam och en ”bristvara”. För att upp-
nå kostnadseffektivitet måste det finnas enheter på plats som ser till att logistikför-
sörjningen fungerar i syfte att minska riskerna med tidsförluster, ställ tider och 
kommunikationsavbrott. 

Synergi: Uppnås genom att alla deltagande nationer är införstådda med varandras 
logistiska styrka. En effektiv logistisk organisation uppnås genom att NATO till-
sammans med nationella planläggare upptäcker möjliga synergieffekter, för att 
därmed uppnå det mest vinstgivande resultaten. Varje nation är primärt ansvarig 
för sina egna logistikresurser, samt att tillse att det finns resurser vid operationer. 
Vid en NATO operation måste alla bidragande nationer acceptera gällande princi-
per av NATO:s logistiska system. NATO-befälhavaren är därigenom totalt ansva-
rig och därigenom ansvarig för det kollektiva logistiska stödet. Eventuellt behov 
av prioriteringar av det logistiska stödet bestäms av NATO-befälhavare. 

 
2. FUNKTIONER 
Speciellt fokus läggs på de sju funktionerna, Supply and services, Maintenance 
and repair, Movment and transportation, Infrastructure, Medical, Contracting och 
Funding. För att ge en ökad förståelse för vad dessa innefattar samt hur de korrele-
rar till svenska beskrivningar återges de kort nedan. 

Supply kan närmast likställas med delfunktionen Försörjning och omfattar till-
handahållande, distribution och i förekommande fall förvaring av följande förnö-
denhetskategorier: Materiel, Drivmedel & bränsle (III), Ammunition (V), Utrust-
ning (II), Förplägnad (I), Sjukvårdsförnödenheter, Vatten (I), Reservmateriel (II) 
och ström samt Kartor/geografisk info. 

Service omfattar bl.a. Post & kurir, Kassa, Logi, Bespisning, Tvätt- & badservice, 
begravningstjänst och Bemanning/arbetskraft.  

Maintenance and repair stämmer väl överens med delfunktionen Teknisk tjänst 
som omfattar: Förebyggande underhåll, Avhjälpande underhåll, Driftstöd, Teknisk 
anpassning, Materielundersökning och Omhändertagande av materiel. 

Movment and transportation utgörs av delfunktionen Förflyttning och Transport 
som innebär: Planering och tillhandahållande av resurser för taktisk och operativ 
ledning av - transport av hela/delar av förband. Samt transport av förnödenheter 
(inkl. undanförsel), transport av personal och sjuktransporter. 

Infrastructure innebär tillgångar och krav på förbindelser och anläggningar så-
som behov av Fältarbeten för rörlighet samt som stöd till förband avseende under-
hållsplatser, förläggningar m.m. Medical kan beskrivas som delfunktionen Hälso- 
och sjukvård och omfattar, Hälsovård, Sjukvård, Tandvård, Miljö- och hälsoskydd 
och Livsmedelshygien. 
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Contracting innebär kontraktering med civila leverantörer av förnödenheter och 
tjänster. 

Funding översätts här till ekonomi. Delfunktionen ekonomi är borttagen och finns 
inte längre som funktion i NATO:s logistikdokument. Möjligen kan ekonomi ingå 
som underfunktion i delfunktionen Logistikledning då den är högst väsentlig i 
sammanhanget. 

Utöver dessa funktioner som fokuseras i AJP-4 så framhålls även att erfarenhet 
från olika operationer måste ligga till grund för planeringen. Denna erfarenhet 
uttrycks i färdiga logistiklösningar (Logistic Support Concept) vilka beskrivs i 
nästa stycke. 

 

10.1.2   Support Options (SO)  
Dimensionen Support Options utgörs av ett antal färdiga strukturer för att kunna 
skräddarsy och anpassa logistiken i en operation.69 Syftet med SO är att uppnå 
bästa möjliga användning av logistik tillgångarna för en specifik operation. SO 
bygger på de tidigare logistikprinciperna för att ta fram och anpassa olika struktu-
rer inom ramen för ett multinationellt Koncept. Nedan räknas ett antal av dessa 
upp. 

Nationell logistik 
Traditionellt ligger ansvaret på nationen att ansvara för logistikstödet. Emellertid 
så är det NATO befälhavaren som koordinerar logistikresurserna inom operations-
området. I framtiden strävar man emot mer multinationella lösningar då det finns 
ett flertal fördelar med det.  

National Support Elements (NSE) 
Oberoende av vilken nivå av nationell/multinationell logistik som konceptet vilar 
på torde det finnas ett NSE som stödjer operationen. Dessa grupperas i regel några 
mil utanför själva JOA. Dessa måste agera i linje med de övergripande NATO 
riktlinjerna. 

Host Nation Support (HNS) 
För att spara pengar och samtidigt stödja en nation och dess regering kan man göra 
kontrakt för att köpa in resurser i området där operationen genomförs. 

Resourses in the JOA 
Då det inte finns någon regering/land infrastruktur i området kan NATO befälha-
varen på plats skriva kontrakt med lokala civila kontraktorer. 
 
Mutual Support Agreement (MSA) 
Nationer som deltar i operationen har möjlighet att göra ömsesidiga bi- och multi-
laterala arrangemang speciellt då en nation endast bidrar med en liten kontingent.  

                                                 
69 AJP 1-5 
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Lead Nation (LN) och Role Specialist Nation (RSN) 
En nation har möjlighet att bli utnämnd till LN i en operation för en viss funktion 
(Hälso- och sjukvård, sjö/lyfttransporter) och inom ett visst område. Den stora 
skillnaden mellan LN och RSN är att LN är större i omfattning samt att LN ofta 
tar på sig att koordinera och fördela logistikstödet.  

Multinational Integrated Logistic Units (MILUs)  
Detta är en möjlighet som två eller fler nationer kan använda sig av. Det innebär 
att man går ihop om att ta på sig ett ansvar för delar av logistiken t. ex hälso-och 
sjukvård i en operation.  

Third Parts Logistic Support Services (TPLSS) 
TPLSS är förhandsplanerade logistikresurser från en kontraktor. Det kan i princip 
röra sig om det mesta, det viktiga är att kostnadseffektiviteten och kostnadsdel-
ningen noga övervägs. 

Inom logistikområdet finns det ett antal beslutstödsystem. Systemen är viktiga för 
att ha kontroll på resursåtgång, tillgång samt att kunna prediktera olika flöden. 
Därför har dessa system fått utgöra en dimension likt Principles, Functional Areas, 
och Suport Options. I NATO logistiken finns ett antal olika ledningsstödsystem 
som kan sägas utgöra ett svar på vilka funktioner och delfunktioner som logistik-
officerare önskar hjälp inom. Ett antal presenteras under nästa rubrik Logistical 
Information Systems and Tools. 

4. LOGISTICAL INFORMATION SYSTEMS AND TOOLS 
Inom NATO och NATO Maintenace Systems Administration (NAMSA) finns ett 
antal ledningsstödsystem för logistikplanering. De täcker ett relativt brett område. 
Några av dessa system är ett stöd för predikterings- och beräkningssystem vilket 
framgår nedan. 

Logistical Functions Area Services (LOGFAS): LOGFAS är en logistik-databas 
(LOGBASE) som från början var en informationskälla för logistik. Men den är nu 
under utveckling till att bli huvuddatabasen för bl.a. tillgångar, styrkor, geografi, 
infrastruktur, hälso- och sjukvård, transporter, tillförsel av förnödenheter. Gräns-
snitt till andra modeller och databaser är på väg att etableras. LOGBASE förser 
hela logistiksystemet med data för operationer i realtid. 

Allied Deployment And Movment Systems (ADAMS): ADAMS används som 
stöd för planering, utvärdering och simulering av rörelser och transporter. 

ACE Resources Optimation Software System (ACROSS): Stöder planeringen 
av olika beredskapslager för olika nationer inom luft och markoperationer. 

Logistic Reporting System (LOGREP): LOGREP är en mjukvara som kan ses 
som ett hjälpmedel för att uppdatera förnödenhetsbehov och missionsspecifik in-
formation om alla logistik- funktionerna i rätt tid. 

Tool for Operational, Force Activation And Simulation (TOPFAS): TOPFAS 
är uppbyggd som en gemensam databas och ramverk och utgör NATOS informa-
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tions- och planeringssystem utifrån den planeringsmetod (OPP och GOP) som 
används I NATO.  

NAMSA Logistic support tools: Utöver ovan angivna stödsystem finns NAM-
SA:s system vilka endast namnges nedan, för att ge en bild av vad som finns att 
tillgå inom logistikdomänen. 

• Stockholding & Asset Requirements Exchange (SHARE) 
• The NATO Master-Cross Reference List (N-MCRL) 
• Random Brokerage Service  
• Mutual Emergency Support 
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10.2 Bilaga 2 Enkät 
 
Hi,  
My name is Michael Dorn and I’m a teacher at the Department of War Studies at 
the Swedish National Defence College (SNDC), within joint operations at the de-
partment, my subject area is logistics. (For further information about me, see the 
attached CV) 

As well as teaching I’m a project leader for a futurological study entitled ”Logis-
tics simulations of modular units”. The study focuses on the period 2015 to 2020. 
The purpose is to clarify what logistics issues will arise in future military opera-
tions where simulation is of crucial importance for the compilation of decision-
making information.  

In order to achieve an empirical foundation for this paper, I shall use, among other 
things, questionnaires sent to people who work with logistics connected to military 
operations. You, in particular, have received this letter because you hold a posi-
tion, which involves work with logistics matters in military operations. 

I would be most grateful for your assistance in filling in the questionnaire. The 
questions deal with making an assessment of what new logistics issues can arise 
within the framework of future peace promoting operations, and what logistics 
issues one would like help in predicting using simulator assistance. 

Naturally, all questionnaires will be treated confidentially and if you have any 
questions regarding this letter or the Questionnaire, you are welcome to call me or 
my boss. I would be grateful if you could answer and submit the Questionnaire 
below as soon as possible, preferably today, though at the latest by 21 October. 

Thank you for your help! 
Michael Dorn 
 
MAJ Michael Dorn 
Joint Operations Branch (Logistics) 
Department of War Studies 
The Swedish National Defence College 
E-mail: michael.dorn@fhs.se 
 
My boss  
LTC Göran Moberg 
Head of the Joint Operations Branch  
The Swedish National Defence College 
E-mailt: goran.moberg@fhs.se 
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Hello and welcome to this survey! 
The questionnaire consists of six questions where you are asked to answer as de-
tailed as you possibly can. It is important that you try to motive and explain your 
answers.  

The questionnaire should take about 25 minutes to fill in. Your contribution will 
be completely confidential and I shall send you a copy of the study when it is 
completed in January 2006.  

Thank you in advance! 

 

In the future, we shall be moving towards modular units, so as to be able to tailor-
make different solutions and therefore decrease “logistical footprints”.  
 
2. What new logistics issues do you foresee will be focused on between the years 

of 2015-2020? (It would be appreciated if you could give examples of the 3 
aspects you consider to be most important and please explain why you chose 
them.)  

 
 
3. What ”old” logistics issues do you consider are still highly relevant between 

the years of 2015 and 2020? (It would be appreciated if you could give exam-
ples of the 3 aspects you consider to be most important and please explain why 
you chose them.) 

 
 
4. What logistics issues or needs do you consider are most important to be able to 

foresee/predict when adapting for an operation today and for one after 2015? 
(Please give reasons for your answers) 

 
 
 
5. In what way do you think simulation at its best can be of support when faced 

with increased requirements for an operation/response in 2015? 
 
 
 
6. What logistics issues do you find the most difficult to foresee/predict prior to a 

future operation? Please give reasons for your answers! 
 
 
7. Is there anything you would like to add apart from what you have already said 

above?  
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Thank you very much for your contribution. Good luck in the future! 
Michael Dorn project leader for the study ”Logistics simulations of modular 
units”. 

Contact person Michael Dorn, michael.dorn@fhs.se 

 
 
 



Fot-område Logistik 
 

   
  

91 

Hej Välkomna till enkäten! 
Enkäten består av fem frågor där du ombeds besvara frågorna så utförligt du kan. 
Viktigt är att du försöker motivera och förklara dina argument utifrån den funktion 
som du representerar. Funktionerna är Hälso- och sjukvård, Tekn Tjänst, Förnö-
denhetsförsörjning och kommunikationstjänst. 

Jag bedömer att enkäten tar ca 45 minuter att fylla i. Jag kommer att ringa upp dig 
och boka en tid för att gå igenom enkäten och svaren med dig. Din medverkan är 
helt anonym och jag kommer att skicka en kopia på studien till dig när den är fär-
dig i januari 2006. Tack på förhand! 

 

 
I framtiden går vi mer och mer mot behovssammansatta/modulära förband för att 
kunna skräddarsy olika lösningar och därmed minska det ”logistiska fotavtrycket”.  

1. Vilka nya logistkfrågor (utifrån din funktion) bedömer Du kommer att fokuse-
ras i tidsperspektivet 2010-2020? (Ge gärna exempel på de 3 frågor som du 
anser viktigast V.g. och motivera dina svar.) 

 
 
 
2. Vilka "gamla" logistikfrågor (utifrån din funktion) tror du fortfarande är högst 

relevanta för ett i tidsperspektivet 2015-2020? (Ge gärna exempel på de 3 frå-
gor som du anser viktigast. V.g. och motivera dina svar) 

 
 
3. Vilka logistikfrågor/behov (utifrån din funktion) är viktigast att kunna förutsä-

ga/prediktera vid dimensionering för en insats i dag och en insatts bortom 
2015? (V.g. och motivera dina svar) 

 
 
 
4. Vilka logistikfrågor tror du är svårast att prediktera/förutsäga inför en framtida 

operation? V.g. och motivera dina svar!  
 
 
 
5. Finns det något du själv vill tillägga förutom de frågor som besvarats?  
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan, jag önskar dig lycka till framgent. 
Michael Dorn projektledare för studien ”Logistiksimulering av modulära för-
band”.  

Kontaktperson Michael Dorn, michael.dorn@fhs.se  Tel: 08 55342630 
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