
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31 FHS beteckning XXX/X:X 
   
  
 

 
 

Självständigt arbete i krigsvetenskap, 15 hp 
 

Författare Program 
Kd CarlOtto Karlsson OP 07-10 
Handledare  
Docent Åke Sivertun  
 Beteckning  
   

En global logistikkedja. 

En deskriptiv studie av doktriner och på den nya globala Försvarsmaktens krav av logistikkedjan 
vid strategisk nivå. 

Den nya globala försvarsmakten ställer nya krav, inte minst på logistikkedjan där avstånden ökar 
och förutsättningarna för insats inte är lika klara som under det kalla kriget.   

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka krav ur en doktrinär synvinkel som kan komma att 
ställas på logistikkedjan på strategisk nivå kopplat till en strategisk rörlighet vid en framtida 
Svensk insats. 

Som empiri i uppsatsen används de doktriner och reglementen som finns i Sverige och i NATO 
som avhandlar logistikkedjan på strategisk nivå och strategisk rörlighet. Samt en fallstudie från 
Operation Iraqi freedom för att exemplifiera de krav som kan komma att ställas på logistikkedjan 
på strategisk nivå. 

Uppsatsens metod är deskription och fallstudie där fallstudien exemplifierar de problem som kan 
komma att uppstå. Empirin ligger sedan till grund för en analys och diskussion där ett antal 
slutsatser utkristalliseras.  

Slutsatserna som uppfyller syftet med uppsatsen är att krav på en precis logistikkedja ökar för att 
leverera i rätt tid vilket möjliggörs av kravet på ett bra logistikledningssystem.  

Nyckelord: Strategisk rörlighet, strategisk nivå, logistikkedja, Operation Iraqi Freedom  
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A global logistics chain. 

 
A descriptive study of the doctrines of the new global Swedish armed forces logistic chain at the 

strategic level. 
 

The new global Swedish armed forces are putting new strains, especially in the logistics chain where 
the distances increase and the conditions of operation are not as clear as during the Cold War. 
 
The purpose of this paper is to examine the requirements from a doctrinal perspective that might be 
claimed in the logistics chain at the strategic level, coupled with strategic movement at a future 
Swedish operation. 
 
As empirical evidence in this paper the doctrines and regulations are used that exist in Sweden and in 
NATO, which deals with the logistics chain at the strategic level and strategic mobility. A case study 
of Operation Iraqi Freedom is used to exemplify the requirements that may be imposed on the 
logistics chain at the strategic level. 
 
Thesis method is description and case study. The case study exemplifies the problems that may arise. 
Empiric then forms the basis for analysis and discussion and a number of conclusions emerge. 
 
The conclusions that meet the purpose of this paper is to call for a precise logistics chain to deliver in 
time increases this is made available by the requirement of a good logistics management. 
 
Keywords: Strategic Mobility, Strategic level, logistics chain, Operation Iraqi Freedom  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 
Försvarsmakten har under det senaste året påbörjat ett transformeringsarbete som syftar till att 
göra insatsorganisationen mer tillgänglig, en insatsorganisation som skall kunna användas 
både nationellt, regionalt samt globalt. Denna insatsorganisation skall klara av hela 
konfliktskalan. Reellt betyder detta att huvuddelen av insatsorganisationen skall vara 
tillgänglig på tre månader och inget förband skall ha en längre beredskapstid än sex månader.  
Insatsorganisationen skall bestå av samtliga förband i Sverige utom de nationella 
insatsstyrkorna och insatsorganisationsförbanden skall kunna användas till både nationella 
och internationella insatser. Insatsförbanden skall byggas modulärt för att öka dess 
användbarhet och flexibilitet. Förbanden skall sättas samman för att passa den uppgiften som 
ligger framför dem just då.1 
 
Denna transformering av försvarsmakten ställer nya krav på logistikverksamheten. En 
logistikverksamhet som syftar till att ge stöd till militära verksamheter som bedrivs 
strategiskt, taktiskt och operativt.2 Logistik är en integrerad del av försvarsmakten och 
behöver vara delaktig i den planeringsprocess som sker innan en insats, då logistiken annars 
kan bli gränssättande för den insats som skall genomföras. Den nya insatsorganisationen gör 
att logistiklösningarna också behöver vara mer flexibla för att logistikförbanden skall kunna 
lösa sina uppgifter.3    
 
Planeringen och utvecklingen av logistiken inom försvarsmakten skall styras av 
insatsorganisationens behov av stöd för att kunna verka. Logistikens dimensionering och 
utveckling skall bland annat utgå ifrån försvarsmaktens krav på insatsförmåga, logistiken 
skall kunna leverera där insatsorganisationen verkar. De förband som är insatta är modulärt 
uppbyggda och anpassas efter behov och insats över tiden. Samt att logistikresurser skall 
kunna förflyttas både strategiskt och operativt i syfte att kunna vidmakthålla uthålligheten vid 
internationella insatser.4    
 
Att det nya försvaret skall kunna agera globalt skapar nya krav på logistikkedjan då logistiken 
som beskrivit ovan skall kunna understödja insatsförbanden var och när som helst. Vilka krav 
ställer denna strategiska rörlighet på logsistikedjan? Detta problem har jag utrett i denna 
uppsats. För att exemplifiera vilka problem som kan uppkomma i logistikkedjan kopplat till 
den strategiska rörligheten har jag använt mig av problem från Operation Iraqi Freedom.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syfte 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka krav ur en doktrinär synvinkel som kan 
komma att ställas på logistikkedjan på strategisk nivå kopplat till en strategisk rörlighet vid en 
framtida Svensk insats. 
 
Frågeställning 

                                                
1 ”Rapport från perspektivstudien”, 2009, HKV beteckning: 23 382:51673, Stockholm, Försvarsmakten, s 6 ff 
2 Grundsyn logistik, 2007, Stockholm, Försvarsmakten, s. 7 
3 Ibid s. 19 
4 Ibid s. 8 
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Hur ser logistikkedjan ut på en strategisk nivå i Sverige och i Nato? Exemplifiera vilka 
problem som kan komma att uppstå i logistikkedjan på strategisk nivå?  
 
För att besvara frågeställningen måste följande delfrågor besvaras. 
 

• Hur ser logistikkedjan ut i Sverige och i NATO på strategisk nivå? 
 

• Hur såg logistikkedjan ut och vilka problem uppstod i logistikkedjan på strategisk 
nivå vid Operation Iraqi Freedom? 
 

1.3 Avgränsning 
Jag har avgränsat min uppsats till att endast avhandla doktriner och reglementen som finns i 
Sverige och vilka avhandlar logistikkedjan på en strategisk nivå och strategisk rörlighet samt 
till de NATO doktriner och reglementen som avhandlar samma ämne. Denna avgränsning är 
naturligt gjord i frågeställningen och syftet med uppsatsen.  
 
Vidare har mitt fall från Operation Iraqi Freedom avgränsats i rum till den Amerikanska 
armén samt i tid från då operationen startade fram till idag. Att ta upp övriga koalitionens 
problem med sin logistikkedja är relevant att undersöka för att se om de problem som uppkom 
var nationsspecifika och därmed kan härröras till fel i system. Snarare än till problematiken 
kring den strategiska rörligheten. Det kan också vara relevant att undersöka om olika problem 
fanns hos de olika vapengrenarna inom den Amerikanska krigsmakten eller om de olika 
vapengrenarna upplevde samma problem. Dock finns inte utrymme i denna uppsats att ta upp 
dessa problem och kan vara uppslag till vidare forskning på området.    

1.4 Centrala begrepp 
Strategisk rörlighet 
Att definiera strategisk rörlighet är svårare än vad man tror då det inte finns någon svensk 
definition av strategisk rörlighet. NATO har dock definierat strategisk rörlighet och är den 
definitionen som jag kommer att använda mig av.  
 
“Strategic Mobility is the capability to move forces and their associated logistics in a timely 
and effective manner over long distances. This could be between theatres (inter-theatre), 
between regions (inter-regional), or beyond NATO’s Area of Responsibility.”5 
 
Logistik 
Det finns ett flertal olika definitioner av logistik men jag kommer att använda mig av 
försvarsmaktens definition av logistik. Denna definition är anpassad till försvarsmaktens 
begreppsvärld och överensstämmer med NATO:s och EU:s definition av logistik.6 
 
”Logistik syftar till att ge stöd till strategisk operativ och taktisk militär verksamhet. Syftet 
uppnås genom att upprätta och bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet och rörlighet 
hos Försvarsmaktens förband och enheter.  
 
Logistik i Försvarsmakten omfattar produktion, styrning och kontroll av tillhandahållet stöd, 
vilket utgörs av både tjänster och tillgångar med tillhörande information.  
                                                
5 NATO MC336/2 ”NATO Principles and Policys for Movement and Transportation”, s. 28 
6 Grundsyn Logistik, 2007, s. 8 
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Logistik i Försvarsmakten omfattar stöd till såväl insatsorganisationen som 
grundorganisationen och kan utföras av egna resurser eller tillsammans med andra aktörer.”7 
 

1.5 Tidigare forskning 
Det finns ett antal böcker skrivna kring Operation Iraqi Freedom, dock avhandlar de flesta av 
dessa böcker själva striden och dess problematik. Några av dessa böcker tar upp 
problematiken kring logistiken och den strategiska rörligheten t.ex. On point, The United 
States Army in Operation Iraqi Freedom8, The Iraqi War, Strategy, Tactics and Military 
Lessons.9 Det finns också böcker skrivna kring lessons learned i Operation Iraqi Freedom ur 
ett logistikperspektiv som tex. Sustainment of Army forces in Operation Iraqi Freedom,10  
 
Det har tidigare skrivits uppsatser kring expeditionär krigföring och vilka krav det ställer på 
logistikkedjan, dock har dessa uppsatser inte specifikt berört ämnet strategisk rörlighet och 
vilka krav det ställer på logistikkedjan.11 Det har även skrivits ett flertal uppsatser som tar upp 
ämnet rörlighet. Det flesta av dessa uppsatser är skrivna ur perspektivet operativ taktisk 
rörlighet vid logistikförband och nödvändigheten av rörlighet. Det finns även uppsatser kring 
ämnet strategisk rörlighet.12    
 
I olika militära databaser finns också ett stort antal artiklar ur olika amerikanska logistik 
facktidskrifter, skrivna om Operation Iraqi Freedom. Dessa är bland annat skrivna ur ett 
logistikperspektiv av personer som var med under Opration Iraqi Freedom och under 
fortsättningen av kriget.13  
 
Det som tidigare saknats i forskningen är en slutsats kring vad den nya globalt insatta 
försvarsmakten kan komma att ställa för krav på logistikkedjan. Kopplat till utformningen och 
de krav som ställs på den nya försvarsmakten som jag tagit upp i bakgrund och 
problemformulering.   

1.6 Disposition 
Mitt arbete är indelat i 5 kapitel. Kapitel två avhandlar den metod som jag har valt att använda 
mig av för att svara på de tre delfrågorna och ytterst svara på frågeställningen och uppnå 
syftet med uppsatsen. Kapitel tre avhandlar empirin där jag med empirin svarar på de två 

                                                
7 Grundsyn logistik, 2007, s. 8 
8 Fontenot, G, Degen E.J, Tohn, D, 2005, On point : the United States Army in Operation Iraqi Freedom, 
Annapolis, Naval Institute Press.  
9 Cordesman, AH, 2003, The Iraq war: strategy, tactics, and military lessons, Washington DC, The Center for 
Strategic and International Studies.  
10 Peltz, E, Robbins, ML, Girardi KJ, Eden, R, Halliday, JM, Angers, J, 2005, Sustainment of Army forces in 
Operation Iraqi Freedom: major findings and recommendations, Santa Monica, RAND.  
11 Friberg, S, 2009, ”Expeditionära operationer snabbinsatser och logistik”, Stockholm, Försvarshögskolan. 
12 Backlund, S 2009, ”Rörlighet i en ökenoperation: USAs VII armékår under Gulfkriget”, Stockholm, 
Försvarshögskolan. Henriksson, M, 2009, ”Rörlighet en nödvändig förmåga i logistikkedjan: en fallstudie av 
logistiken under Gulfkriget”, Stockholm, Försvarshögskolan. Ståhl, M, 2004, ”Vad är Strategisk rörlighet” 
beteckning 19100:2001, Stockholm, Försvarshögskolan.  
13 Christianson, CV, 2004, ”Congressional Testimony” item 32Y4159187137, Washington DC, FDCH e-media. 
Daniels KF, september/oktober 2008, ”The distribution dilemma: The last tactical mile”, Army Logistician.   
Defense AT&L juli/augusti, 2004. Intervju av Genlt Christianson, CV. Walden JL, mars/april 09, Army 
Logistican. Walker GW, januari/februari 2005, ”Relearning lessons learned”, Army Logistician.   
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delfrågorna. Delfrågorna i sig avhandlas i var sitt underkapitel till kapitel tre. I kapitel 3.2 ges 
också en översiktlig beskrivning av Operation Iraqi Freedom samt en motivation till varför 
denna operation ligger till grund för fallstudien. I kapitel fyra kopplar jag ihop resultatet av 
delfrågorna genom att analyserar och diskuterar resultatet av empirin och dra slutsatser och 
därmed uppfyller syftet med uppsatsen. Vidare i kapitlet redovisar förslag på ytterligare 
forskning . I kapitel fem återfinns sammanfattningen av arbetet. Därefter följer litteratur och 
källförteckning.  
       

2 Metod  
Jag har under uppsatsen använt mig av två metoder, deskription och fallstudie.  
Under arbetet med att undersöka den svenska samt Natodoktrinen har jag använt mig av 
deskription. Problemet med deskription är att man ständigt måste göra urval i empirin och 
endast ta med det som är intressant och relevant för uppsatsen.14 Här har jag fått förhålla mig 
till den avgränsning som gjorts i frågeställningen och syftet med uppsatsen. Men också till de 
avgränsningar som gjorts under rubriken avgränsningar för att begränsa empirin och endast ta 
med det som för den här uppsatsen är relevant.  
 
Den andra metoden som jag har använt mig av är en fallstudie kombinerad med deskription 
när jag undersökt Operation Iraqi Freedom. Metoden fallstudie är användbar då man kan 
använda en liten del av ett stort förlopp som kan sägas representera det stora. Problemet är att 
ett ensamt fall kan vara svårt att få representativt för helheten och de slutsatser man drar kan 
vara specifika för just den missionen. Det som är fördelaktigt med metoden är att man med en 
förhållandevis liten del kan visa det stora. Tillsammans med andra metoder kan dock 
slutsatserna beläggas om dessa andra metoders slutsatser pekar mot samma håll.15 Fallstudien 
i den här uppsatsen tar upp Operation Iraqi Freedom. Tillsammans med en deskription utifrån 
litteraturen och tidskrifter kan en representativ bild ges av operationen och de problem som 
uppstod i logistikkedjan på strategisk nivå.  
 

2.1 Data insamling och urval.  
Min datainsamling har byggts främst på litteraturstudier. Där litteraturen främst är hämtad 
från Anna Lindh biblioteket och dess databaser. Jag har försökt att använda mig av tryckta 
källor i så lång utsträckning som det går då detta ökar tillförlitligheten på källorna. De artiklar 
som jag har hämtat från olika databaser betraktar jag som tryckta källor, då de är publicerade i 
olika tidsskrifter.  
De svenska doktriner som jag använt är i huvudsak kurslitteratur från officersprogrammet 
eller hämtade från Försvarsmaktens logistik och motorskola i Skövde. De NATO doktriner 
som jag använt är NATO:s officiella doktriner.   
 
Empirin som jag använt mig av under uppsatsen har jag försökt att använda källor eller 
litteratur som är aktuella, officiella och tryckta för att öka tillförlitligheten på källorna. Utifrån 
detta har jag sedan gjort mitt urval till den empiri som jag använt.    
 

                                                
14 Ejvegård. R, 2009, Vetenskaplig metod, Lund, Studentlitteratur. s. 32  
15 Ibid s. 33 
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2.2 Diskussion av huvudsakliga källor och litteratur  
De svenska doktriner som jag i huvudsak använt mig av är de Grundsyn Logistik16 samt 
handbok Logistik17. Grundsyn logistik är skriven 2007 och kan således betraktas som både 
färsk och samtida. Handbok logistik är skriven 2004 och har således ett par år på nacken, men 
de principer och tillvägagångssätt som beskrivs i den är i stort sett identiska med det som lärs 
ut idag enligt min egen bedömning vilket således boken kan betraktas som färsk och samtida.  
Dessa två böcker är utgivna av Försvarsmakten och är att betrakta som en primärkälla.  
 
NATO doktrinerna18 är från 2002, men då jag inte hittat några doktriner som är utgivna senare 
än dessa anser jag att dessa måste gälla. Troligen har det hänt mycket inom NATO i 
logistikspåret även fast nya doktriner inte givits ut. Dock är dessa primärkällor och 
tillförlitliga även om färskheten på dessa inte är den bästa. 
 
Till fallstudien har jag använt mig av i huvudsak två böcker för att beskriva händelseförloppet 
och en del av de logistiska svårigheterna kring operationen. The Iraqi War, Strategy, Tactics 
and Military Lessons 19 samt On point : the United States Army in Operation Iraqi Freedom20 
Både dessa böcker har en omfattande notapparat  och därmed spårbarhet. Därför bör dessa 
både vara relevanta och trovärdiga. Dock kan de inte anses som primärkällor. Båda böckerna 
är skrivna 2005 vilket gör de till relativt färska och samtida. Dock kan de föreligga ett 
problem som ligger i att författarna inte är oberoende då de är tidigare anställda officerare i 
den amerikanska krigsmakten. Detta har jag förhållit mig till då jag använt dessa böcker i 
uppsatsten genom att inte bara använda fakta från dessa böcker i de avsnitt i uppsatsen som 
avhandlar de problemen som uppstod kring logistiken.  
 
För att gå in mer på de logistiska problemen har jag använt, Sustainment of Army forces in 
Operation Iraqi Freedom: major findings and recommendations21 samt Lessons from 
Operation Iraqi Freedom.22 Båda böckerna är utgivna 2005. Böckerna har hög äkthet samt är 
utgivna av en oberoende amerikansk forskningsorganisation23 vilket därmed gör att böckerna 
kan anses vara oberoende. Dock kan inte böckerna betraktas som primärkällor.  
 
Jag har också använt mig av ett antal artiklar ur amerikanska logistik facktidskrifter för den 
amerikanska armén. Dessa artiklar är samtida med de händelser som de beskriver vilket gör 
dem relativt färska. Ett problem med dessa artiklar är oberoendehetskravet där författarna till 
artiklarna kan ha velat vinkla händelserna till sin egen fördel. Detta har jag dock tagit hänsyn 
till under arbete och tagit bort artiklar som verkat vara vinklade. 24 

                                                
16 Grundsyn Logistik, 2007 
17 Handbok Logistik, 2009, Stockholm, Försvarsmakten.  
18 NATO AJP 4.6 (A) ”Multinational Joint Logistic Centre (MJLC) Doctrine”. NATO ALP 4.2 ”Landforces 
Logistic Doctrine”. NATO ”Logistics handbook”. NATO MC319/2 ”NATO Principles and Policys for 
Logistics”. NATO MC336/2 ”NATO Principles and Policys for Movement and Transportation”    
19 Cordesman, 2003 
20 Fontenot, 2005  
21 Peltz, 2005 
22 Lynch, KF, Drew, JG, Tripp, RS, Robert Roll Jr, C, 2005, Lessons from Operation Iraqi Freedom, Santa 
Monica, RAND.  
23 www.rand.org 
24 Christianson, 2004. Daniels KF, september/oktober 2008. Defense AT&L juli/augusti, 2004. Walden, 
mars/april 09. Walker, januari/februari 2005.  
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3 Empiri 

3.1 Den svenska doktrinen 

 
3.1.1 Bakgrundsbeskrivning till logistiken inom Försvarsmakten   
Logistik i den svenska försvarsmakten syftar till att lämna stöd till den strategiska, operativa 
och taktiska militära verksamheten. Logistiken inom Försvarsmakten omfattar både den 
förmågeuttnyttjande verksamheten samt den förmågeskapande verksamheten. Där stödet till 
den förmågeutnyttjande verksamheten kan vara både internationellt som nationellt och i hela 
konfliktskalan. Logistiken styrs av fem grundläggande principer som är viktiga att veta en del 
om och för det här arbetet är tre extra viktiga då den strategiska rörligheten kommer in i 
bilden. De fem grundläggande principerna är helhetssyn, behovsstyrd logistik, 
resurseffektivitet, anpassad tillgänglighet och interoperabilitet. Värt att nämna är också att i 
fredstid vilar logistiken mångt och mycket på civila affärsmodeller där resurseffektivitet är 
viktigast men om hotbilden skulle öka eller om en insats måste till snabbt ökar prioriteringen 
av verkan och uthållighet mot resurseffektiviteten.25   
 
De tre av de fem principerna som är viktiga att titta närmare på i den här uppsatsen är 
behovsstyrd logistik, resurseffektivitet och anpassad tillgänglighet. Med en strategisk rörlighet 
och med dessa tre principer som styrande och grundläggande inom den svenska logistiken så 
påverkar dessa tre principer logistikkedjan. Detta kommer vidare att diskuteras i min analys 
och därför är det viktigt att dessa förklaras här.  
 
Behovsstyrd logistik går ut på att när behov uppkommer eller kan förutses skall logistiken 
kunna levererar rätt materiel med rätt kvalité i rätt mängd, på rätt plats och vid rätt tid. För att 
kunna uppnå detta krävs förutseende, proaktivitet, flexibilitet och tillgänglighet. Det ställer 
även krav på att det finns ett informationsutbyte mellan användare och tillverkare.26      
 
Att uppnå effekt med lägsta möjliga resursutnyttjande är vad resurseffektivitet handlar om. 
Dock får resureffektiviteten inte stå i vägen för insatsers operationella krav, logistiken måste 
kunna anpassas på ett flexibelt sätt. Försvarsmakten behöver inte vara den enda som levererar 
logistiklösningar utan den verksamhet som inte kräver att det är just Försvarsmakten som 
utövar skall kunna konkurrensutsättas och upphandlas civilt. I insats kan en civil lösning vara 
ett resurseffektivt sätt att lösa uppgiften på men då kravet på skydd är stort så kanske 
Försvarsmakten själva stå för logistiken.27  
 
Den tredje viktiga principen av de fem är anpassad tillgänglighet som går ut på att logistiken 
på ett flexibelt sätt skall kunna anpassas till insatsorganisationens krav, logistiken skall även 
skapa förutsättningar för att både vidmakthålla förmåga men också om så krävs öka förmågan 
vid höjd beredskap. Denna beredskap skall vara i enlighet med den operativa förmåga som 
Försvarsmakten skall ha enligt statsmakternas beslut.28      
  

                                                
25 Grundsyn logistik, 2007 s. 7 ff 
26 Ibid s. 14 
27 Ibid s. 14 f 
28 Ibid s. 16 
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3.1.2 Den svenska logistikkedjan vid internationell insats   
Den svenska logistiken på strategisk nivå syftar till att Sverige skall kunna uppnå sina 
strategiska målsättningar. Detta kan bland annat handla om inköp och utveckling av 
vapensystem, inköp av förnödenheter och strategisk rörlighet.29 Dagens logistikkedja ser 
annorlunda ut än vad den gjorde under det kalla kriget och invasionsförsvarets dagar. Sverige 
vet inte var vi kommer att genomför nästa insats eller mot vilken motståndare. Vi vet inte 
heller med vilka förband vi kommer att genomföra dessa insatser med. Avstånden kommer att 
vara större än de vi tidigare har varit vana vid. Därför kan vi inte fastställa en metod som vi 
skall leverera med, vi måste skapa handlingsfrihet för att kunna vara flexibla i vårt stöd till 
olika insatser.30 Att försörja våra insatser världen över kan göras på tre olika sätt, genom 
leveranser från Sverige, genom inköp på plats eller genom samarbete med andra aktörer. 
Valet av metod styrs av resurseffektiviteten, dock vid en insats med ett snabbinsatsförband 
och där andra metoder inte är möjliga kommer vi att försörja våra förband från Sverige. Vi 
kan inte heller räkna med stöd från det landet som vi genomför insats i så kallad. Host nation 
support utan måste kanske lita på vårt eget understöd.31 Logistikförbanden måste dessutom 
anpassas efter de förband som de skall understödja. Ett logistikförband som skall understödja 
en snabbinsatsstyrka som luftlandsätts måste också kunna luftlandsättas eller på annat sätt 
skapa samma sorts rörlighet. Motsatsen är att använda sig av ett tungt och kanske mer 
långvarigt fartygsbaserat underhåll. Valet är upp till chefen för insatsen. Klart är att det ställer 
olika krav.32  
 
Vi tittar närmare på den svenska internationella logistikkedjan och kopplar den till den 
strategiska rörligheten. Vi gör också ett antagande att det finns en flygplats och en hamn 
öppen vilket inte är otroligt i en framtida insats så kan logistikkedjan se ut som följer. 
På hemmaplan finns Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) som skall kunna leverera 
beställningar till insatsorganisationen antingen från Sverige eller som en del av insatsen. 
FMLOG:s planering och beredskap skall styras av de krav som Försvarsmaktens 
insatsorganisation ställer.33 Den som är ansvarig och ser till att transporten blir av, lasting, 
godsdeklarationer etc. är FMLOG/Joint Service Support (JSS).34 Där FMLOG också skall 
kunna stödja operativ chef vid ledning av strategiska transporter.35  I själva insatsområdet 
precis som nationellt finns det en främre och en bakre nivå där den bakre nivån är det som är 
intressant i den här uppsatsen då den är kontaktytan där den strategiska rörligheten övergår till 
operativ. I den bakre nivån finns National Support Element (NSE)/FMLOG som skall 
beställa, lämna ut och lagerhålla de resurser som den främre nivån kommer att nyttja.36 
Förutom lagren i den bakre nivån måste det också finnas en inbyggd underhållssäkerhet på 
olika nivåer som inom t.ex. NBG, dels på manöverenheterna, dels på Combat Service Support 
(CSS) samt på NSE och i Sverige. Avstånden som vi skall verka på gör att ledtiderna blir 
förlängda vilket i sin tur leder till att lagren på plats i insatsområdet måste vara större.37   
 

                                                
29 Handbok Logistik, 2009 s. 14 
30 Ibid s. 24  
31 Ibid s. 41  
32 Ibid s. 42  
33 Grundsyn logistik, 2007 s. 26 
34 Förbandsreglemente Logistikbataljon s. 7 
35 Handbok Försvarsmaktens transporter grunder s. 29 
36 Förbandsreglemente Logistikbataljon s. 7 
37 Handbok logistik, 2009 s. 42  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 2010-06-10   
Kd CarlOtto Karlsson  11 (29) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning     

3.1.3 Logistikledning  
Förutom själva logistikkedjan är logistikledningen viktig vid internationella insatser med stort 
avstånd mellan strategisk och operativ/taktisk nivå precis som all ledning är viktig vid 
insatser. Jag kommer här att ta upp hur logistikkledningen är tänkt att se ut för att bland annat 
kunna fungera i en internationell insats på ett strategiskt avstånd.    
 
Det finns ett flertal sätt att se på logistikledning t.ex. stab och trossväg eller integrerad 
logistikledning.38 Gemensamt är att logistikledningen skall vara en integrerad del av 
Försvarsmaktens ledningssystem och ledningsprocesser på alla nivåer. De ledningssystem 
som skall användas skall vara utformade för att kunna användas i operationer med 
manövertänkande och en behovsstyrd logistik. Man skall med dessa system kunna leda 
modulärt uppbyggda förband och kunna situationsanpassa dessa för att kunna hantera olika 
koncept och för att kunna interagera med andra aktörer i samma system. Man skall också 
utforma systemen så att man så enkelt som möjligt skall kunna lokalisera och styra de resurser 
som finns tillgängliga från strategisk till taktisk nivå. Alla nivåer skall dessutom kunna ha 
insyn i logistikkedjan och kunna utarbeta prognoser, statisk och beslutsunderlag. 39      
 
Det system som är tänkt att användas är Resursledningsstöd StridsFältsnivå (RSF) där man 
skall kunna få bort blanketthanteringen. Med RSF skall man kunna lägga en beställning direkt 
från brukaren till beställaren. Systemet skall kunna överblicka sitt eget saldo och 
sidoordnande förbands saldon. Man skall genom systemet få en beställning som är anpassat 
efter det reella behovet vilket medger ett bättre nyttjande av logistikflödet. Uppföljning på 
egna lager sker i realtid. RSF skall kunna nyttjas både nationellt och internationellt.40  

                                                
38 Handbok logistik, 2009 s. 49 
39 Ibid s. 17 f 
40 Ibid s. 53 
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Figur 1: Den Svenska logistikkedjan på strategisk nivå41 
 

 

3.2 Nato doktrinen 

3.2.1 Bakgrund till den nya multinationella logistiken inom NATO  
Den nya världsbilden har inte bara förändrat Sveriges försvarsmakt utan också NATO. NATO 
har skiftat fokus mot ett mer expeditionärt tänkande vilket också har fått konsekvenser för 
logistiken inom NATO. Det är mer troligt att en NATO operation kommer att genomföras 
med kort varsel och bortom de avstånd som NATO traditionellt opererat på. Operationerna 
kommer ha liten eller inget stöd av den nation som operationen genomförs i, avstånden inom 
operationsområdet kommer att vara större. Detta betyder att logsistikförbanden måste vara 
beredda att sättas in med manöverförbanden och behöver därför anpassas för detta. Att ha 
möjlighet till strategisk rörlighet är extra viktig.42  

                                                
41 Förbandsreglemente Logistikbataljon s. 7 
42 NATO MC319/2 s. 4 
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Att inte veta var insatserna kommer att genomföras eller med vilka förband ställer också höga 
krav på logistiken. Insatstiden är också okänd vilket skapar stora problem i att bibehålla 
stridsvärde och tillföra förnödenheter till manöverförbanden. För att skapa en effektiv 
logistikorganisation vill NATO att den skall vara så multinationell som möjligt helt enkelt för 
att skapa effektivitet.43     
 

3.2.2 Logistikkedjan inom NATO på strategisk nivå  
Att fastställa en logistikkedja inom NATO är omöjligt då det inte finns en kedja utan ett antal 
olika sätt att arbeta på beroende på vilken insats som skall genomföras, vilka länder som 
medverkar, var insatsen skall genomföras och vilket typ av land som insatsen skall 
genomföras i. Jag skall försöka beskriva de vanligaste scenariona i en multinationell insats 
inom NATO. 
 
Generella riktlinjer för logistik inom NATO  
Generellt när det gäller en NATO insats skall länderna som ingår i NATO eller dess 
samarbetspartners ha en sådan logistik organisation med sådana resurser och tillgänglighet på 
materiel att den är redo att genomföra en insats med kort varsel. Den logistiska organisationen 
skall vara beredd på att kunna sättas in innan en insats med manöverförbanden inleds för att 
på så sätt kunna förbereda deras ankomst och bygga lager då ledtiderna för tillförsel av ny 
materiel kan komma att bli långa. De logistiska resurserna måste vara byggda på så sätt att de 
kan klara av hela det tänkta spektrumet av insatsområden.44 Dimensioneringen för att kunna 
tillföra ny materiel och vidmakthålla förmågor i insatsområdet måste också vara 
dimensionerad för alla tänkbara insatsområden. Logistikorganisationen måsta vara byggd på 
så sätt att den kan vidmakthålla förbandens förmågor under den överblickbara framtid som 
insatsen kommer att genomföras.45 Nationer som inte tillhör NATO som skall ingå i insatsen 
och som är obekanta med NATO:s sätt att arbeta måste så snabbt som möjligt komma in i 
arbetssättet för öka kordineringen och på så sätt dra nytta av allas resurser.46    
 
Oberoende vilken insats som skall genomföras och oberoende på vilket sätt som man väljer 
att försörja den insatsen så är det de deltagande ländernas skyldighet att se till att deras trupp 
får logistiskt stöd. Insatser kan komma att genomföras med kort varsel och där kan det enda 
alternativet vara att ta allt logistiskt stöd från den egna hemma nationen.47 
 
Multinationella insatser  
NATO:s nya multinationella samarbeten har gjort att man måste arbeta på ett annat sätt inom 
logistiken än vad man gjorde under kalla kriget. Då manöverförbanden idag ofta är 
multinationella och staberna på lägre nivå också är det så måste även detta spegla hur 
logistiken bedrivs. Därför har NATO tagit fram Multinational Joint Logistic Center Concept 
(MJLC) doctrine. I doktrinen fastslår NATO att ingen insats är den andra lik och ett 
gemensamt generiskt logistikkoncpet inom NATO aldrig skulle kunna fungera. Därför måste 
alla logistikkoncept skräddarsys runt de förband som är aktuella vid just den insatsen.48 Vid 

                                                
43 I NATO MC319/2 s. 4 
44 NATO Logistics handbook s. 48 
45 Ibid s. 48 
46 Ibid s. 69 
47 NATO ALP 4.2 kap. 2 s. 5 
48 NATO AJP 4.6 (A) s. 3  
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utformningen av denna doktrin har man särskilt tagit hänsyn till att organisationen skall vara, 
flexibel, modulärt uppbyggd och tränad. 49 
Som nämnts tidigare kan en NATO insats försörjas på ett antal olika sätt från en fullt ut 
integrerad NATO logistik organisation till att de enskilda länderna försörjs från sina 
hemländer. Som ett komplement och för att minska bördan på den enskilda nationens 
logistikkedja har NATO tagit fram ett antal olika sätt att försörja sina förband med. 50 Dessa 
alternativ bennämns annorlunda i de olika NATO doktrinerna men innebörden av dem är de 
samma. Jag har valt benämningen som finns i NATO ALP 4.2 Landforces logistic doctrine 
och här benämns alternativen som basic logistic support options.51   
 

• National responsibility är det första alternativet där varje land tar eget ansvar för sin 
logistik, detta kan vara det enda alternativet tidigt i en insats. Men för att minska 
kostnaderna bör detta alternativ fasas ut då insatsen blir mer permanent.    

• NSE, detta alternativ eller snarare organisation är något som oftast finns på plats även 
om insatsen är fullt multinationellt integrerad.  
NSE:s roll är då att ta hand om den nationsspecifika materielen som kommer till 
insatsområdet som t.ex. ammunition.52  
Hur NSE arbetar är oftast beroende på hur integrerat det är i den övriga 
logistikorganisationen, dock måste alltid NSE arbeta i linje med befälhavarens concept 
of operations.   

• Host Nation Support (HNS) går ut på att det landet som insatsen genomförs i eller ett 
transit land står för viss logistisk support, denna kan vara både civil som militär. Dessa 
överrenskommelser förhandlas oftast fram innan insatsen påbörjas.  

• Contracting. Att anlita företag på plats eller från annanstans kan vara ett alternativ 
dock är det sällan ett alternativ i kapitel 5 insatser . Dessa företag kan stå för en hel del 
av det logistiska stödet till förbanden. Viktigt att nämna är dock att detta alternativ 
måste föregås av en seriös upphandling för att förbanden skall förbli opartiska.  

• Multinational Integrated Logstic Units (MILU) Ett MILU är två eller fler nationer som 
går samman och förbinder sig att sköta specifik logistisk support till en multinationell 
styrka. Särskilt bra är detta då man kan ge specifik support till länder som annars 
kanske inte kunnat lösa dessa problem på egen hand.   

• Lead nation, en nation som har ”lead” har förbundit sig att kordinera samt ha det 
övergripande ansvaret för ett avtalat ansvarsområde.  

• Role Specialist Nation (RSN) Detta är en nation som tagit på sig ansvaret för specifikt 
en klass av förnödenheter t.ex. drivmedel.  

• Third Party Logistic Support Services (TPLSS) Detta är en kontraktor som enligt avtal 
ser till att vissa funktioner fungerar. Detta är oftast multinationella företag som kan 
bedriva verksamhet över hela jorden. 

• Mutual Support Agreements (MSA) Bi eller multilaterala avtal som oftast nyttjas när 
länder har små kontingenter där det inte skulle vara kostnadseffektivt att ha en egen 
logistik organisation.   

 
Precis som beskrivits ovan finns det inget generiskt sätt att försörja en NATO operation, utan 
den måste skräddarsys varje gång. Dessutom finns det ett antal olika sätt att göra detta på. 
Vilket sätt eller kombinationer av sätt som väljs får det konsekvenser för logistikkedjan på 

                                                
49 NATO Logistics handbook s. 98 
50 Ibid s. 98  
51 NATO ALP 4.2 kap 2 s. 5 
52 Ff anmärkning  
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strategisk nivå beroende på vilken roll som nationen spelat rent logistiskt i insatsen. Samt att 
det kommer alltid att finnas ett visst behov av stöd från hemlandet med nationsspecifik 
materiel. Ska man dock försöka sig på en generell bild av hur logistikkedjan ser ut på 
strategisk nivå kan man använda sig av denna schematiska bild. 

 
Figur 2: Koncept för logistik operationer på strategisk nivå.53 
 
Logistikkedjan på den strategiska nivån inom NATO syftar bl.a. till att skapa strategisk 
rörlighet, att köpa in och vidmakthålla materiel samt att strategiskt koncentrera logistiska 
resurser i JOA (Joint Operations Area)54   

3.2.3 Logistikledning inom NATO:s multinationella insatser  
Precis som jag beskrev i kapitlet om den Svenska logistik kedjan är logistikledningen lika 
viktig i NATO för att kunna leda och få en överblick över de logistiska resurserna. De länder 
som ingår i en NATO operation skall ha tillgång till ett logistikrapporteringssytem, för 
logistikledning och för att skapa en överblick över de logistiska tillgångar som finns i 
insatsområdet. Detta system är unik för varje nation men bör vara interoperabelt med de 
system som finns i NATO för att skapa bästa möjliga logistiska lösningar. Utbyte mellan 
nationer avseende logistiska resurser bör vara möjlig.55 Det finns ett antal system i NATO för 
detta, LOGBASE; LOGFAS; LOGREP; ADAMS för att nämna några, alla syftar dock till att 

                                                
53 NATO ALP 4.2 kap. 2 s. 3 
54 Ibid kap. 2 s. 1  
55 Ibid kap. 3 s. 9 
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kunna leda logistikresurser på ett eller annat sätt. Jag kommer inte gå in närmare på dessa 
system här.56 
 

3.3 Fallstudie Operation Iraqi Freedom 
Valet av min fallstudie föll på Operation Iraqi Freedom då jag ville undersöka en operation 
som liknar i mångt och mycket en operation som Sverige kan komma att ingå i en nära 
framtid. Operation Iraqi Freedom är naturligtvis oändligt mycket större än vad en svensk 
insats någonsin kan bli men Sverige kan bli en del av en liknande operation, kanske 
tillsammans med NATO. Dock finns en del gemensamma nämnare som gör den här 
operationen och dess problem jämförbar med en framtida svensk operation. 
I operation Iraqi Freedom nyttjades förmågan att skapa manöverutrymme på en operativ nivå 
från ett strategiskt avstånd. Detta koncept går ut på att man med ett förband av brigad eller 
stridsgrupps storlek kan luftlandsätta och öppna upp t.ex. en flygplats och på så sätt skapa ny 
handlingsfrihet för befälhavaren.57 Ett koncept som kan kännas igen från NBG och ett troligt 
scenario för det nya globala insatsförsvaret.   
Ur en mer logistisk synvinkel är Operation Iraqi Freedom också lik en framtida svensk 
operation. Logistikkedjan på strategisk nivå kopplad till en strategisk rörelse är nästintill 
identisk med den svenska doktrinen och NATO doktrinen. Det gör därför de problem som 
uppstod där troliga att uppstå i en svensk insats om än i mindre skala och därför kan de 
problem som uppstod exemplifiera problem i logistikkedjan. Det finns också andra 
gemensamma logistiska nämnare som avstånd i terräng och det asymmetriska hotet är ständigt 
närvarande som påverkar logistikförbanden.  
I Operation Iraqi Freedom rörde sig manöverförbanden med upp till 100km/ dygn och 
logstikförbanden var tvungna att följa med i rörelsen. Logistikförbanden understödde en joint 
operation med armén, jont special operations och koalitionens övriga ingående nationer. På 
grund av diplomatiska orsaker kunde endast ett fåtal andra länder nyttjas som host nation 
support eller som transitländer för förbanden.58 Detta kan vara verkligheten för svenska 
förband inom en snar framtid. En insats på andra sidan jordklotet med alla de problem som 
jag räknat upp och med den typen av insatsförband som skapar manöverutrymme på en 
operativ nivå från ett strategiskt avstånd.       

3.3.1 Översiktlig beskrivning av Operation Iraqi Freedom  
Operation Iraqi Freedom startade den 20 mars 2003 men hade föregåtts av ett antal 
operationer tidigare under 2002 då kollationen riktade in sig på att slå ut det Irakiska 
luftvärnet och upprätta flygförbudszoner för att skapa ett luftöverläge till den stundande 
invasionen. Materiel hade skeppats från hela världen till Kuwait där camper hade byggts upp 
och nya hamnar anlagts, allt för att kunna möta den stora invasionsstyrka och den materiel 
som den förde med sig inför operationen. Tidigt den 20:e mars inleddes operationen med att 
koalitionen slog ut viktiga mål i Irak genom att bl.a. missiler avlossade från amerikanska 
fartyg i persiska golfen. Landoperationerna startade med att brittiska commandos landsattes 
och säkrade de viktiga oljexportterminalerna i Al Faw samtidigt som brittiska och 
amerikanska marinkårsförband säkrade oljefälten vid Rumaylah. Den amerikanska armén 
tillsammans med US Marines fortsatte landoffensiven mot Bagdad och stod endast 4 dagar 
efter operationen inletts 60 km från staden.  

                                                
56 NATO AJP 4.2(A) kap. 1 s. 19 f 
57 Fontenot, 2005 s. 406 
58 Ibid s. 408 
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Under hela tiden genomförde RAF (Royal Air Force) och US Air force uppdrag för att 
understödja trupperna på marken samtidigt som missiler från de amerikanska fartygen slog ut 
viktiga mål i Irak. Den 22 mars fanns det över 170000 amerikanska och koalitions 
marktrupper i Irak. Krigslyckan höll dock inte i sig och den amerikanska armén var 
inblandade i flera hårda strider från den 23 mars. Irakierna började nu uppträda asymmetriskt 
med både reguljära samt irreguljära förband och den Irakiska civilbefolkningen hälsade inte 
den amerikanska armén välkomna som befriare. Något som den högsta amerikanska 
ledningen kanske hade räknat med när dem planlade operationen. Ett stort antal förband från 
det Irakiska republikanska gardet hade skaffat sig starka försvarspositioner i inlandet och i 
Bagdad. Offensiven verkade ha hakat upp sig. Markförbanden rörde sig sakta mot Bagdad, 
där det nu började slå ner missiler från koalitionens flygvapen, men anfallet gick långsamt på 
grund av strider längs vägen. Samtidigt började det röra på sig i norra Irak där den 
amerikanska armén befäste sina positioner och slog det Irakiska republikanska gardet. 
Konvojer för att fylla upp de stridande förbanden vid fronten började nu uppträda på vägarna, 
dock blev de attackerad av Irakiska irreguljära förband. Mellan den 25 och 29 mars blev 
vädret sämre med sandstormar och åska vilket gjorde att koalitionens flygstridskrafter inte 
kunde verka fullt ut, dock fortsatte markoffensiven och förbanden slogs nu utanför Basra och 
An Nasiryah. Vädret blev bättre och flyguppdragen ökade med Bagdad som största mål. Det 
Irakiska republikanska gardet slogs på ett antal platser i Irak. Brittiska förband lyckades säkra 
oljekällorna i Basra. I norra Irak slogs amerikanska specialforces tillsammans med kurdiska 
paramilitära förband i och kring staden Kirkuk, brittiska fallskärmsjägare luftlandsattes och 
förstärkte trupperna där. Ett antal övergångar på floderna Eufrat och Tigris säkrades. 
Det amerikanska flygvapnet hade orsakat stor skada på de förband som försvarade Bagdad 
och den 4 april kunde markförband inta Bagdads internationella flygplats. Försvaret av 
Bagdad var dåligt organiserat och US Marines kunde genomföra räder in i centrala Bagdad. 
Den 9 april föll Bagdad och amerikanska förband tog kontroll över huvudstaden 
I norr fortsatte specialforces, kurdiska paramilitära förband och brittiska fallskärmsjägare att 
strida. Det fanns amerikanska planer på att öppna en andra front från norr och där anfalla med 
mekaniserade förband men den turkiska regeringen sa nej till dessa planer. Trots detta föll 
städerna Kirkuk den 10 april, Mosul den 11 april och Tikrit den 13 april. Tikrit var den sista 
starka platsen för Saddams anhängare, ett fåtal irreguljära förband fortsatte dock striderna 
efter Tikrits fall. Men den 1 maj 2003 deklarerade USA:s president George Bush att kriget var 
avslutat. 59 

3.3.2 Logistikkedjan under Operation Iraqi Freedom på strategisk nivå. 
Den amerikanska logistikkedjan under Operation Iraqi Freedom var en komplex kedja med ett 
antal utskeppningshamnar och flygplatser. Denna kedja startade med en bakre 
förmågeskapande nivå, under Operation Iraqi Freedom var det tre organisationer som stod för 
denna bakre nivå. DLA (Defence Logistic Agency), AMC (Army Material Command) och 
GSA (General Service Agency). DLA ansvarade för förbrukningsmateriel så som drivmedel, 
förnödenheter och konstruktionsmateriel. AMC ansvarade för ammunition, vapen och 
reservdelar. Medan GSA ansvarade för materiel av mer förbruknings karaktär.60 Dessa 
organisationer kunde ha kontrakt med leverantörer som levererade direkt till kund men för de 
mesta lagrades allt i defense distribution centers. Under Operation Iraqi Freedom utgick 
logistikkedjan från Östkustens SDP (Strategic distribution platform). Från denna plats 
koncentrerades all materiel i ett CCP (collocated consolation and containerization point), där 
materiel från GSA och AMC samt från civila leverantörer samlades och packades om i 

                                                
59 Cordesman, 2003 s. 59 ff 
60 Peltz, 2005 s. 14 
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containrar och på palletter. Därefter kördes palletterna till Charleston eller Dover Air force 
Base som var APOE (Airport Of Embarkation) under Operation Iraqi Freedom och där med 
militärt eller civilt transportflyg vidare till insatsområdet. Containrar för båtfrakt fraktades till 
Norfolk eller Newark i New Jersey där SPOE (SeaPort Of Embarkation) låg. Därifrån 
fraktades godset med civilt container fartyg vidare mot insatsområdet. Inledningsvis låg 
APOD (Airport Of Debarkation) i Kuwait city och SPOD (SeaPort of Debarkation i Ash 
Shuwaykh. Här samlades allt gods ihop i ett TDC (Teather Distribution Centre) för vidare 
transport in i Irak. När Bagdad var tagit öppnade USA Bagdads internationella flygplats och 
började flyga in gods dit samt till Balad Air Base varifrån man tog emot och fraktade vidare 
gods till de amerikanska trupperna i norra Irak.61     
Amerikanerna använde även lastbilstransporter från Tyskland och järnvägstransporter för att 
frakta gods till insatsområdet62 
 

Figur 3: Logistikflöde Operation Iraqi Freedom63 

                                                
61 Ibid s. 15 f 
62 Ibid s. 18 
63 Peltz, 2005 s. 15 
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Figur 4: Noder och distributionsvägar på strategisk nivå64 

 

3.3.3 Problem i logistikkedjan på strategisk nivå. 
Operation Desert Storm och Operation Desert Shield 
En av de grundläggande orsakerna till problemen under Operation Iraqi Freedom var de 
händelser och problem som uppstod under Operation Desert Storm (ODS) och Operation 
Desert Shield (DS) 1990 resp 1991. För att förstå problemen som uppkom på den strategiska 
nivån måste man förstå de problem och lessons learned som kom fram från ODS.   
Under ODS blev det amerikanska logistiksystemets briser tydliga, stora berg av material 
samlades i operationsområdet pågrund av dålig logistik. Detta har sin grund i att den 
amerikanska befälhavaren Norman Schwarzkopf vill minska de logistikbaser som fanns i det 
bakre området. Hans idé var att mindre baser skulle öka den operationella flexibiliteten. Det 
blev precis tvärt om. Dessa mindre enheter gjorde att all den materiel som transporterades in i 
området på inte kunde tas omhand på grund av dålig dokumentering och organisation vilket i 
sin tur gjorde att stora berg med material samlades på lager. Det förband som hade beställt 
materiel visste inte om materielen var på väg då de inte hade någon insyn i logistikkedjan och 
beställde materielen igen för att vara säkra på att få sin materiel. Detta skapade i sin tur ännu 
mer arbete för de små logistiska resurserna på plats i operationsområdet och byggde på lagren 
ytterligare. Dock när fler logistiker kom på plats började arbetet att flyta smidigare.65     
Slutsatserna blev att materielen inte hade något problem att komma fram till 
operationsområdet det var spårbarheten i systemet och insynen i logistikkedjan som vara 
problemet. Ett oberoende företag fick i uppdrag att utreda problemen och de kom fram till att 
en civil affärsmodell som UPS eller FedEx använder även skulle kunna användas i det 
militära.66  

                                                
64 Ibid s. 16. Kartor: Google maps.  
65 Daniels, 2008 s. 39 
66 Ibid s. 40 
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I en utredning fastslog man att oförmågan att ta till sig och applicera de lärdomar som man 
drog under ODS kan ha bidragit till de problem som uppstod under Operation Iraqi 
Freedom.67 Detta är något flera amerikanska militärer och tjänstemän vittnat om.68  
 
Velocity management. 
Den affärsmodell som man kom att bestämma sig för att använda var velocity management. 
Denna modell användes av både FedEx och UPS.69 Velocity management går ut på att genom 
den nya informationsteknologin snabbt kunna svara på de behov som uppstår hos kunderna 
och leverera snabbare.70 Arbetet startade 1995 och inkluderade till en början bara reservdelar 
men kom senare att utvidgas till fler förnödenhetsklasser. Målet med arbetet var att reducera 
lagerkostnader och reducera ledtiderna.71 Genom att kunna agera snabbare och mer precist 
samtidigt som effektiviteten hela tiden kan mätas och förbättras kan man dra ned på 
logistikorganisationen. Detta var precis vad man till en början med stor framgång gjorde inom 
den amerikanska armén men då Operation Iraqi Freedom inleddes uppstod igen samma 
problem som under ODS och DS.72 
 
 
 
Sampackning  
Trots att man använde sig av den nya informationsteknologin kom problemen bli de samma 
som tidigare med stora kvantiteter av materiel som lades på lager i Kuwait.73 Varför blev det 
då så? 
 
Ett av de absolut största problemen i logistikkedjan på strategisk nivå var 
sampackningsproblemen. Under Operation Iraqi Freedom fanns lastkapaciteten att lyfta det 
gods som skulle fraktas. Problemet låg snare i att godset inte packades på rätt sätt. Godset 
som sändes till Irak via strategiskt flyg tenderade att ta lång tid att komma till beställaren. I 
många fall kom inte ens godset fram till rätt beställare.74 Det mesta av godset som beställdes 
från Irak gick via DLA:s olika distributionsplatser i USA för vidare transport till Irak och de 
beställande enheterna. Dessa kollin packades och skickades till ett SSA (Supply Support 
Activity) en mottagnings och distributionsplats på brigadnivå. Kollina kunde innehålla flera 
hundra olika beställningar och packades då i s.k. multiboxes och skall enligt DLA rutin bara 
packas SSA vis.75 Under Operation Iraqi Freedom skedde inte detta. I början av operationen 
packade man i samma multiboxes beställningar från flera olika SSA, detta skedde då DLA 
inte visste vilket SSA som var mottagare av godset. Problemet uppkom då man inom armén 
valde att ändra på de koder som angav mottagande SSA detta på grund av att armén ville 
kunna spåra gods och särskilja förbrukningen mellan enheter ingående i Operation Iraqi 
Freedom från de som inte deltog. Därför fick varje SSA en ny kod enbart för Operation Iraqi 
Freedom. Detta kommunicerades inte ut av armén till enheterna, där förståelsen var låg för 

                                                
67 Ibid s. 41 
68 Solis WM, 2003, General Accounting Office Beteckning: GAO-04-305R Defence Logistics.s. 4, Daniels, 
2008 s. 39 
69 Ibid s. 40  
70 bnet.com, hämtat: 2010-04-21 Sökord: Velocity management 
71 Walden, 2009 
72 Daniels, 2008 s. 40 
73 Daniels, 2008 s. 40 
74 Peltz, 2005 s. 60 
75 Ibid s. 64 
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hur systemet fungerade. Detta ledde till att när SSA skickade en beställning så användes inte 
den kod som skulle användas och DLA visste inte till vilket förband som materielen skulle 
fraktas. Därför fick DLA manuellt granska och föra över de orders som kom in till de nya 
koderna vilket var ett tidsödande arbete. Detta medförde att de signaler som automatiskt 
genereras vart godset skall skickas då en order kommer in med en specifik kod inte 
genererades vilket ledde till att DLA inte kunde packa rena SSA multipacks.76 Under den 
inledande delen av Operation Iraqi Freedom var det mer regel än undantag att SSA:s inte fick 
sitt eget multipacks på flera veckor. I stället var deras multipacks adresserade till TDC eller 
till ett annat SSA. Då TDC mottog ett multipack skickades det vidare till den adress som stod 
på, men då dessa var mixade kom en del av godset rätt medan annat kom fel.77 Ett flertal 
faktorer bidrog till detta, DLA hade ingen förståelse för hur arméns struktur och distribution 
var uppbyggd i Irak. Armén delade inte med sig av sin information till DLA. Detta gjorde att 
ett komplext manuellt system var tvunget att byggas upp med stora rum för misstag. 78 
Flera personer på plats vittnar också om de problem som uppstod med sampackning och 
felaktiga koder och vikten av att DLA måste förstå sina kunders behov. Överste Glenn W. 
Walker tjänstgör på G4 på Arlington National Guard. Han beskriver sina problem då han 
tjänstgjorde i Irak 2003. Där ett av de stora problemen var att multipacks var tvungna att 
öppnas och att packas om. Han beskriver även problemen som uppstod då DLA inte kände 
sina kunder och därmed inte kunde sköta om kodningssystemet på ett korrekt sätt vilket i 
slutändan ledde till att beställd materiel skickades till fel mottagare.79 
Generallöjtnant Claude V Christianson, ställföreträdande stabschef G4 vid Armé 
Högkvarteret satt som chef Logistik vid Coalition Land Component Command, i Kuwait 
under Operation Iraqi Freedom. Även han beskriver problemet med att den strategiska nivån 
inte kunde se sina kunders behov. Han menar på att den strategiska nivån måste kunna göra 
mer än att bara avgöra vilka flyg som skall gå på vilken tid och med vilken last. Den 
strategiska nivån måste även kunna se vad kunderna behöver och samköra den informationen 
med sin egen för att kunna koordinera och synkronisera så att materiel flödet är konstant.80  
  
Mixade pallar 
Problemet med de felaktiga koderna berörde inte bara multipacks utan spred sig också till 
pallar. Då man precis som i multipackfallet hade rena multipacks till ett SSA skulle man ha 
rena pallar till ett SSA, allt för att underlätta hanteringen vid SSA och den vidare 
distributionen ut i operationsområdet. Tanken var ett turbilssystem där pallar bara skulle lastas 
på lastbil och sen köras ut de olika förbanden och lastas av utan någon som helst ompackning. 
Detta system hade det arbetats på sedan 1990 och det fanns även en överenskommelse och 
systemet fungerade bra på de amerikanska enheter som var stationerade i Europa och i Korea. 
Dock fungerade detta inte under Operation Iraqi Freedom. Då koderna var fel lastades 
pallarna mixat mellan divisionerna. Det framgick inte heller på pallarna att de var mixade och 
därför skickades pallarna till de olika SSA trots att det på dem kunde finnas gods som skulle 
till en annan division. 81  
Som lösning på problemet anhöll armén hos DLA om att skicka rena SSA pallar med en 
backup plan, som gick ut på att skicka mixade pallar till divisionerna då volymerna var för 
låga att skicka enstaka pallar till ett SSA. Men på grund av missförstånd och DLA:s oförmåga 
att förstå arméns struktur, kapacitet och tabulatur implementerade DLA backup planen som 
                                                
76 Ibid s. 66 f 
77 Ibid s. 68 
78 Ibid s. 67  
79 Walker, 2005 s. 34 f 
80 Defense AT&L, 2004 s. 7 
81 Peltz, 2005 s. 68 f 
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huvudalternativ. DLA packade därför pallarna baserat på geografi och skickade sedan 
pallarna till den division som fanns i området och till det SSA som hade ”lead” i det området. 
Oftast var detta en underhållsbataljon, denna fick sedan riva upp och packa om alla pallar 
vilket den bataljonen inte hade manskap eller utrustning till att göra vilket ledde till ytterligare 
förseningar.82 Problemet löstes sedermera då man från arméns sida  kunde visa på vilka 
konsekvenser sättet att packa och skicka pallar på fick ute på fältet. 
 
Flygpaletter  
Det gods som fraktades med flyg var oftast gods av mer farlig eller ömtålig karaktär. 
Paletterna packades direkt vid APOE där syftet endast var att skapa en så effektiv packning 
som möjligt.83 Precis som med pallarna fanns en överrenskommelse att paletter skulle packas 
SSA vis, detta skedde dock inte utan paletterna packades efter förbandens geografiska 
position och resulterade i att paletter oftast kom fram till ett SSA helt obrutna och med gods 
till flera olika divisioner lastade på dem och till t.o.m. på helt fel ställe i Irak. Detta problem 
berodde på att paletterna inte var tillräckligt märkta och den personal som byggde paletterna 
på APOE som skulle hantera dessa inte kunde rutinerna. Detta ledde till att paletterna måste 
brytas och packas om någonstans i operationsområdet. Problemet löstes då man på APOE 
började packa rena SSA pallar och till de SSA som inte hade tillräcklig volym sampackade 
man efter geografisk tillhörighet.84  
 
Problem med insight visability  
Ett problem som härstammar från besluten i ODS och DS var den slimmade logistiska 
organisationen. Där man inte hade använt den moderna teknologin som behövdes för att få 
den slimmade organisationen att fungera. Då man inte längre hade de stora lager som var 
brukligt under kalla kriget för att snabbt kunna sända materiel till dit det behövdes skulle man 
nu använda informationsteknologi där alla kunde se vad som behövdes på slagfältet, från 
soldaten längst fram som lade en beställning till industrin som skulle kunna se behoven och 
börja tillverka den efterfrågade materielen.85 Ett nytt modeuttryck uppfanns Factory to 
foxhole.86  Efter ODS spenderade den amerikanska krigsmakten ett antal år på att skapa ett 
system som skulle ge fördelen av att inte behöva bygga massiva lager på plats i ett operations 
område. Ett system som skulle ge insight visability och in-transit visability och på så sätt 
kunna skicka materiel direkt från USA eller Tyskland till de olika operationsområdena. 
Systemet fungerade dock inte. De ansvariga för materielen på plats i Irak var tvungna att 
skicka sina beställningar över atlanten till USA för att sedan få de fraktade till sig i Irak, med 
kommunikations kanaler som var bristfälliga och opålitliga. De investeringar som hade gjorts 
lönade sig inte, den in-trasit visability som skulle ges och därmed insight visability fungerade 
dåligt då godset helt enkelt försvann ur systemet då det lastades av. Det fanns ingen bra 
kontakt yta mellan den strategiska nivån till den operativa.87 Vilket gjorde att de på plats i Irak 
inte kunde hålla ordning på den beställda materielen. Ofta fick soldater avdelas för att åka till 
TDC för att helt enkelt leta reda på sitt gods.88  
 
RFID märkning  

                                                
82 Ibid s. 69 
83 Ibid s. 70 
84 Ibid s. 70 
85 Christianson, 2004 
86 Daniels, 2008 s. 41 
87 Defense AT&L, 2004 s. 7 
88 Fontenot, 2005 s. 410  
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Det system som användes skulle som sagt ha insight visability och in-transit visability, för att 
uppnå detta skulle allt gods märkas med radio frequency idetification (RFID) brickor.  Dessa 
brickor sänder ut en unik kod för just sitt kolli. Vilket möjliggör att beställare och leverantör 
samt transportör kan få sina databaser uppdaterade med information om var godset befinner 
sig. I inledningen av Operation Iraqi Freedom var systemet inte operativt alls och när det väl 
kom på plats fungerade det bara fram till Kuwait och TDC där försvann signalen och 
möjligheten att spåra godset. En annan möjlighet med systemet och kanske den viktigaste på 
strategisk nivå är att man kan mäta förbrukning och på så sätt beställa mer materiel samtidigt 
som industrin är beredd på efterfrågan då de har samma information som soldaterna på 
fältet.89 Det var inte bara kontaktytan mellan strategisk och taktisk nivå som inte fungerade. 
Det fanns också problem med att systemet inte användes konsekvent där personal inte var 
utbildad i att handha RFID systemet vilket också ledde till problem.90  
 
 
  
 
 
 

4 Analys och diskussion av resultatet   

4.1 Analys och diskussion av Sveriges och Natos logistikkedja 
Den svenska och NATO:s logistikkedja är nästintill identiska. Som jag konstaterade i kapitel 
3.2.2 så finns det ingen generisk lösning på en logistikkedja på strategisk nivå. Varje nation 
inom NATO är dock skyldig att se till att sin nation får det logistiska stödet som den kräver. 
NATO ställer också det kravet på ingående nationer att de skall ha en sådan logistisk 
organisation som kan möjliggöra en insats på kort tid och i hela konfliktskalan. Nationernas 
logistikkedja skall också kunna tillföra resurser under hela den tid som insatsen förväntas 
pågå. Detta stämmer väl in med de principer för logistik som Sverige valt att använda. Tittar 
man närmare på behovsstyrd logistik, resurseffektivitet och anpassad tillgänglighet så finner 
man att dessa tre definitioner stämmer bra med NATO:s krav på nationer ingående i en insats. 
Särskilt intressant är att analysera och diskutera behovsstyrd logistik där logistiken skall 
kunna leverera rätt materiel i rätt kvantitet och i rätt tid, vilket i sig ställer krav på att man 
måste kunna förutse behov innan de uppstår. Vilket i sin tur ställer krav på logistikkedjan 
både framåt och bakåt vilket jag kommer att återkomma till.  
Den svenska doktrinen fastställer att vi måste kunna lita på vårt eget underhåll i ett scenario 
med ett snabb insatsförband, det samma fastställer Natodoktrinen där national responsibility 
lyfts fram som kanske det enda alternativet tidigt i en insats. I den svenska doktrinen fastställs 
också att logistiken skall vara anpassad för att kunna försörja ett modulärt och flexibelt 
insatsförsvar. Återigen har NATO gjort samma bedömning som Sverige gjort och anpassat sin 
doktrin och logistikkedja till flexibla och modulära förband. 
När det kommer till själva logistikkedjan är de som tidigare sagts nästintill identiska och 
tillvägagångssättet för att försörja förband från den strategiska nivån väldigt lika varandra, det 
enda som skiljer är att NATO har ett flertal alternativ på hur man skall försörja sina förband 
där Sverige har valt tre olika scenarion. Dock är logistikkedjorna fullt jämförbara. 
När det kommer till logistikledning är jämförelsen inte lika lätt, dock har NATO konstaterat 
att för att få ut bästa möjliga logistiklösningar bör systemen vara fullt interoperabla. Sverige 
                                                
89 Cordesman, 2003 s. 206 
90 Solis, 2003 s. 3 
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har inte kommit lika långt i utvecklingen av logistikledningssystem men precis som inom 
NATO är syftet med systemet att få en överblick över tillgängliga resurser på samtliga nivåer 
vilket möjliggör ett smidigare flöde av materiel in i insatsområdet vilket är en förutsättning 
om de tre av mig utvalda grundläggande logistikprinciperna skall kunna fungera.    
 
Av denna analys kan man diskutera sig fram till slutsatser kring logistikkedjan på strategisk 
nivå och vad en strategisk rörlighet skulle ställa för krav på logistikkedjan i en framtida 
svensk insats.    
 
Att logistiken skall kunna levererar över hela jorden står klart. Det betyder att man måste 
upprätthålla en strategisk rörlighet över jorden för att kunna tillföra materiel och resurser till 
de insatta förbanden. Då det mest troliga alternativet är att varje nation tillför egna resurser till 
en början i insatsen gör att Sverige inte kan lita på andra nationer utan i Sverige måste vi 
dimensionera våra logistiska resurser för ett värsta scenario på en för oss okänd plats med ett 
modulärt förband och med en snabb responstid. De krav som dessutom finns på 
resurseffektivitet, anpassad tillgänglighet och behovsstyrning av logistiken gör att vi inte kan 
bygga lager på samma sätt som under kalla kriget utan måste förlita oss på en smidig 
logistikkedja och en väl utvecklad logistikledning. Är detta en omöjlig uppgift? 
Naturligtvis inte, en insats startar inte på noll. Det finns materiel på lager i Sverige. All 
utrustning behöver inte bytas ut dag ett. Förbandet medför en viss inneboende 
underhållssäkerhet. Detta underlättar för logistikkedjan. Dock finns det en problematik med 
den inneboende underhållsäkerheten. Man måste här ta hänsyn till hur mycket underhåll ett 
snabbt insatsförband kan ta med sig i eget underhåll utan att förbandet tappar snabbhet eller 
inte längre är flygtransportabla. Förr eller senare måste det tillföras materiel och resurser från 
Sverige.  
Slutsatserna kring detta blir att ett bra smidigt logistikledningssystem måste till där behov kan 
förutses och där industrin och den övriga logistikkedjan är med på noterna för att på så sätt 
kunna leverera efterfrågad materiel på rätt ställe i rätt tid och dessutom på ett strategiskt 
avstånd.  

4.2 Analys och diskussion av logistikkedjan under Operation Iraqi 
Freedom och av de problem som uppstod i logistikkedjan under 
Operation Iraqi Freedom   
Den amerikanska logistikkedjan under Operation Iraqi Freedom liknar i mångt och mycket 
den logistikkedja som Sverige använder sig av och den som NATO använder sig av, vilket 
inte är så konstigt då USA är ett NATO land. Det som naturligtvis skiljer sig åt är de mängder 
gods som skeppats ut från de olika utskeppningsställena. Mängden gods som skeppas ut 
skapar naturligtvis extra problem och gör att vissa av de problem som uppstod för 
amerikanerna under Operation Iraqi Freedom relaterat till mängden gods och den mängden av 
förband som fanns i Irak under tiden för operationen inte går att applicera direkt på den 
svenska logistikkedjan. Det finns dock ett antal likheter som jag ska analysera och diskutera 
här.    
Det största och det mest jämförbara problemet med den svenska logistikkedjan som fanns 
under Operation Iraqi Freedom härstammade från ODS och DS. Där hade amerikanerna 
bestämt sig för att minska de gigantiska lagren som fanns under det första Gulfkriget med en 
mindre och mer slimmad logistik organisation. Amerikanerna utredde och kom fram till att en 
civil affärsmodell skulle användas, velocity management där mankraft i logistikkedjan byttes 
ut mot informationsteknologi. En mer precis och mätbar logistikkedja som hela tiden skulle 
kunna förbättras skulle minska ledtiderna och reducera lagerkostnaderna. Uttrycket factory to 
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foxhole myntades. Industrin skulle med systemet kunna förutse behov och börja producera 
och skeppa materiel till kund och på så sätt skulle de stora lagren försvinna. Detta fungerade 
dock dåligt på grund av bristfälliga kommunikationskanaler och en obefintlig kontaktyta 
mellan strategisk och operativ nivå. Då godset inte längre var synbara i systemen försvann 
möjligheten till att se lagersaldon, var godset befann sig i världen och vart det var på väg och 
därmed möjligheten för industrin att agera proaktivt. En del av problemet ligger i att det 
system för att kunna spåra godset, RFID märkningen var till en början inte var operativt och 
att signalen helt enkelt försvann då godset lastades av i Kuwait. Detta ledde till enorma berg 
av gods då förbanden på fältet beställde samma materiel mer än en gång för att de helt enkelt 
inte visst var godset befann sig och ville vara på den säkra sidan. Vilket ledde till ytterligare 
problem och de stora lagren var återigen ett faktum. Det som systemet var designat för att 
motverka.  
Att ett pålitligt och väl fungerande logistikledningssystem är en förutsättning och en 
framgångsfaktor för att en mer slimmad logistik organisation där man med precisa leveranser 
ersätter lager. Detta är ett tänk som Sverige har anammat, där logistiken skall kunna leverera 
globalt samtidigt som lagren skall vara minimala och ersättas av en mer precis logistikkedja. 
Att fallet med Operation Iraqi Freedom är mycket större är naturligt och problemen blir 
naturligt också större, dock så är tänket det samma och problemen kan också bli desamma.  
Ytterligare ett problem som kan komma att uppstå är problemen med sampackning av olika 
sorters kollin, också här blir problemen så mycket större för USA än vad de skulle bli för 
Sverige. Men det är de bakomliggande orsakerna som är intressant att analysera och diskutera 
här och främst det faktum att de olika nivåerna inte hade någon förståelse för varandras 
verksamhet. Att DLA inte kunde se sina kunders behov och arméns oförmåga att 
kommunicera ledde till stora problem som kanske kunde undvikits på ett mer smidigt sätt. Att 
de olika nivåerna inte har någon förståelse är ingen nyhet det har jag själv upplevt. Där bristen 
på förståelse blir till en stor frustration för soldaten på marken. Det är dock bara en 
konsekvens av problemet och skulle kunna avhandlas i en annan uppsats. Men med ett 
ickefungerande logistikledningssystem blir det än viktigare då det handlar om strategiska 
avstånd att kommunikationen blir rätt då det tar lång tid att skicka den nya rätta materielen till 
rätt ställe då allt måste skickas från hemnationen då de lager som finns på plats i 
operationsområdet är minimala. 
 

4.3 Sammanfattande analys och diskussion  
De största problemen som uppkom under Operation Iraqi Freedom i logistikkedjan på 
strategisk nivå kan på något sätt härröras tillbaka till den dåliga logistikledningen och de 
system som fanns eller som inte fanns. Sätter man det i samband med att förbandet verkade på 
ett strategiskt avstånd så blev konsekvenserna av den dåliga logistikledningen stora. Det 
logsistikledningssystem och den tanke som fanns under Operation Iraqi Freedom med mindre 
lager och en mer slimmade organisation där informationsteknologi skulle täcka upp för 
manfallet och de stora kalla kriget lagrena finns också i Sverige vilket gör att man kan dra 
slutsatsen att dessa problem kan också uppstå i Sverige. Att Sverige har i sina grundläggande 
principer uttalat precis det som man i Operation Iraqi Freedom försökte uppnå gör det än mer 
sant enligt mig. En behovsstyrd logistik kräver ett informationsutbyte mellan användare och 
tillverkare. Denna logistik skall dessutom vara reurseffektiv och ha en anpassad tillgänglighet, 
vilket enligt mig ställer stora krav på logistikkedjan att kunna leverera även på ett strategiskt 
avstånd på ett mer precist sätt. Detta är enligt mig inte genomförbart om det inte finns ett bra 
logistikledningssystem. Den inre logistiken är också en viktig faktor för att logistiken skall 
fungera och bör också integreras i logistikledningssystemet. Att märkningar för spårning av 
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gods är en förutsättning för att detta system skall kunna fungera, detta blir en grundsten i en 
behovsstyrd logistik.   
Sverige kan inte heller initialt räkna med något större stöd vid en snabbinsats, det är utklarat 
både i den svenska och i NATO:s doktrin. Detta betyder att Sverige måste ta höjd för att klara 
av att försörja sina förband. Dessa förband är dessutom modulärt uppsatta och flexibla, vi vet 
inte idag var de skall sättas in i världen och i vilken konfliktnivå det skall verka i. Detta ställer 
ytterligare krav på logistikkedjan att kunna stödja den uppsjö av förband som kan tänkas 
genomföra insats. Dessa förband har naturligtvis många materielsystem som är gemensamma 
men även unika matrielsystem för just den förbandstypen. Återigen kommer det tillbaka till 
logistikledningssystemet där det måste finnas förmåga att leda logistiken också till de 
enheterna med mer eller mindre unika system.  
Det logistikledningssystem som måste finnas står det lite om i doktrinen, detta skapar 
ytterligare problem enligt mig om det är så att Sverige måste använda ett effektivt system för 
att kunna lösa sina uppgifter bör detta finnas med och beskrivas ingående i doktrinen.  
 
Att de svenska förband som kommer att sättas in i en snabbinsatsstyrka är mindre och de 
problem som kommer att uppstå kommer inte att vara av den storlek som jag har tagit upp i 
min fallstudie. Men jag tror att de problem som kan uppstå är av samma karaktär och de 
problemen som uppstå på strategisk nivå kopplat till den strategiska rörligheten kommer vara 
av samma karaktär.  
 
Att den nya globalt insatta försvarsmakten med förmågan till strategisk rörlighet. Gör att det 
ställs nya krav på logistikkedjan för att kunna försörja förband på andra sidan jordklotet. Att 
dessutom logistiken har stora krav på sig att lösa denna uppgift även utan de enorma kalla 
kriget lager som vi en gång i tiden la upp gör uppgiften än mer komplex är en utmaning för 
framtiden och utan ett effektivt logistikledningsystem kan kanske uppgiften bli övermäktig.  
 

4.4 Slutsatser avseende vilka krav som kan komma att ställas på 
logistikkedjan i framtida svensk insats.  
De slutsatser som jag drar efter analysen och diskussionen av empirin är att de krav som kan 
komma att ställas på den svenska logistikkedjan i en framtida svensk insats kopplat till en 
strategisk rörlighet är. Krav på en precis logistikkedja i form av att kunna leverera rätt kvalité, 
rätt mängd och i framför allt rätt tid. Kravet på tid kommer att bli annorlunda och öka då den 
strategiska rörligheten gör att ledtiderna blir längre vilket ställer krav på logistikkedjan att 
kunna agera proaktivt och förutse behoven. Detta gör att jag kommer in på det andra kravet 
som kan komma att ställas på logistikkedjan. Det är att logistikledningssystemet som skall 
användas måste vara anpassat för den globala försvarsmakten och kunna möjliggöra 
proaktivitet vilket i sin tur möjliggörs av att man kan förutse behov och att kommunikationen 
mellan beställare och leverantör fungerar. Detta system bör också vara NATO interoperabelt 
för att skapa en så effektiv logistikorganisation som möjligt. Detta är nödvändigt för att en 
mer slimmad logistisk organisation utan stora lager skall kunna leverera i rätt kvalité, rätt 
mängd och framförallt i rätt tid. Grund stenen till detta är ett krav på att den inre logistiken 
fungerar och att de märkningar för spårning av gods finns och fungerar. Därför bör detta 
också bli en integrerad del i logistikledningssystemet.     
  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 2010-06-10   
Kd CarlOtto Karlsson  27 (29) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning     

4.5 Behov av ytterligare studier 
Den här uppsatsen har endast utgått från de doktriner och reglementen som finns. En annan 
intressant synvinkel på samma ämne är att undersöka vilka krav en strategisk rörlighet ställer 
ur en transportkapacitets synpunkt och hur Sverige ser på den saken, hur planeringen ser ut 
och vilken beredskap som finns. Detta skulle ge en mer komplett bild av vilka krav som kan 
komma att ställas på den svenska logistikkedjan i en framtida svensk insats. Att studera vidare 
kring RFID märkningen och titta på hur ett eventuellt svenskt system är eller skulle kunna 
utformas efter de krav som framkommit i den här uppsatsen skulle också ge en större 
helhetsbild. Det skulle också vara intressant att utreda EU:s doktrin inom samma ämne och se 
om den skiljer sig och ställer annorlunda krav på den svenska logistikkedjan.  
 

5 Sammanfattning 
Den nya globala försvarsmakten ställer nya krav på logistikkedjan. En logistikkedja som skall 
kunna leverera rätt kvalité, rätt mängd och i rätt tid till vilken plats som helst på jorden.  
Denna logistikkedja skall kunna stödja ett modulärt och flexibelt insatsförsvar i hela 
konfliktskalan där många parametrar är okända vilket försvårar planeringen för logistiken. 
Samtidigt har logistikkedjan krav på sig att vara slimmad och utföra samma arbete med 
mindre lager och mindre mankraft vilket skall ersättas av informationsteknologi.  
 
Den svenska och NATO:s doktrin är lika när den beskriver hur logistikkedjan ser ut på 
strategisk nivå vilket gör dem lätta att jämföra och dra slutsatser ifrån. Båda doktrinerna 
fastställer att det troligaste scenariot i en snabbinsats är att varje land måste ta han om sin 
egen logistik, Sverige kan inte stödja sig på NATO utan måste ta höjd för att klara av sin egen 
försörjning från Sverige.   
 
I fall från Operation Iraqi Freedom finns ett antal lärdomar dragna utifrån deras logistikkedja 
på strategisk nivå även den logistikkedjan väldigt lik den svenska logistikkedjan på strategisk 
nivå. En logistikkedja som under det första Kuwait kriget gick igenom en nerbantning från 
kalla kriget till ett system baserat på informationsteknologi. De lärdomar man drog var 
framförallt att en slimmad logistikkedja måste vara precis och kunna leverera rätt saker i rätt 
tid annars byggs bergen av materiel upp igen och kostnaderna ökar. Grunden till att kunna 
göra detta är ett bra  
och fungerande logistikledningssystem där man kan agera och förutse behov och på så sätt 
leverera i rätt tid trots de långa strategiska avstånden. Den amerikanska insatsen under 
Operation Iraqi Freedom är mycket större än en svensk insats dock finns det många likheter 
som kan dras slutsatser utifrån.  
 
De krav som man komma att ställas på den svenska logistikkedjan på strategisk nivå i en 
kommande svensk insats är att logistikkedjan måste vara precis och framförallt kunna leverera 
i rätt tid trots de långa avstånden. Detta möjliggörs av ett bra och fungerande 
logistikledningssystem där man kan agera proaktivt och förutse behov genom en god 
kommunikation mellan industri och användare, samt att den inre logistiken fungerar och blir 
en integrerad del i logistikledningssystemet.       
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