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Abstract 
Luftburen försörjning i utveckling för insats 

Luftburen försörjning har internationellt varit ett nyckelverktyg för större stater i snart 70 år. Att som militär 
enhet kunna agera och påverka motståndaren via de platser denne är som svagast och inte har förmåga att se 
våra lösningar, gör att vi kan skapa överlägsenhet och skapa taktiska fördelar. All militär verksamhet är i 
behov av förnödenheter och ett logistiskt stöd. För att detta stöd skall kunna nå enheter långt borta under svåra 
förhållanden, måste organisationen skapa förutsättningar till handlingsfrihet. I omvärlden har metoden 
luftburen försörjning varit en självklar del i det flexibla och föränderliga stridsrummets logistiska stöd.  
 
Under beredskapstiden för Nordic battlegroup 2008 genomfördes en studie på luftburen försörjning, och det 
kunde konstateras att metoden är mycket användbar, och förslag till utveckling vidarebefordrades till 
högkvarteret. Studien som genomfördes 2007-2009 gjorde gällande att vi har förmågan att använda luftburen 
försörjning internationellt. Dock drogs slutsatsen att fler studier var ett krav. 
   
Syftet med denna studie är att den genomförs som ett led i fortsatt forskning. Den fokuserar på 
användningsområden, definitioner och hur funktionen kan kopplas till Försvarsmaktens doktriner. I doktrinen 
koncentrerar författaren sig på de grundläggande förmågorna, och kopplar den luftburna försörjningen till 
Försvarsmaktens befintliga logistikkedja internationellt genom Grundsyn Logistik. Arbetets 
huvudfrågeställning fokuserar på uthållighet och rörlighet, inriktning mot enheter med självständigt 
uppträdande på djupet av operationsområdet. 
   
Studieresultat och empiri presenteras med beskrivande metod och informationsinhämtningen sker med 
litteratursökning och litteraturstudie som teknik. I empirin presenteras en fallstudie av logistikfunktionen från 
Sverige till insats, där metoden intervju kommer användas. Studien sammansluts med en fallstudieanalys, 
resultatredovisning och en diskussion kring frågeställningen. Studien avslutas genom att slutsatser dras och 
reflektioner om framtiden för luftburen försörjning och dess vara eller icke vara i ett svenskt 
operationsområde. 
   
Slutsatser dragna efter studien är att luftburen försörjning kan bidra till svensk logistikkedja och bidra till ökad 
rörlighet och uthållighet för de förband som verkar i ett insatsområde. Den princip som lämpar sig bäst för 
försörjning av förband i ett område som Afghanistan är helikopter med hängande last. Detta som en slutsats 
efter att i studien analyserat empiri och prestanda i förhållande till rådande förhållande i ett område som 
Afghanistan. 
Nyckelord:  
Försvarsmakten, logistik, luftburen försörjning, grundläggande förmågor, insats, Afghanistan, uthållighet, 
rörlighet, försörjning, Mobile observation teams 
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Abstract 
Jonas Börbrink, student at Swedish defence college 2007-2010 
Aerial Delivery in development for operations abroad 
 
Aerial delivery internationally has been a key tool for the superior states for nearly 70 years. To 
which military unit act and influence the opponent through the places he is particularly weak. 
Allowing us to establish superiority and create tactical advantages. All military operations are in 
need of supplies and logistical support. For this support to be able reaching long ranged units under 
difficult conditions, the organization must create conditions for freedom of movement. The 
dominant countries in the world have an airborne method of supply has been an integral part of the 
flexible and changing battle space.  
 
At Nordic battlegroup in 2008, there was study on aerial delivery, and it was found that the method 
is very useful, and proposals for development were forwarded to headquarter of Swedish Armed 
forces.  
Studies carried out in 2007-2009, claiming that we have the ability to use airborne supply 
internationally. However, it was concluded that more studies were required.  
 
The purpose of this work is that it is implemented as a part of continuing studies. It focuses on the 
uses, and how function definitions can be linked to the Armed Forces doctrine. The author focuses 
on the doctrine of fundamental capabilities, and connects the aerial delivery for the Armed Forces of 
existing logistics chain by Ethos International Logistics. Work main issue focuses on endurance and 
mobility, focusing on units within depth of an operational area.  
 
Study results and empirical data presented with descriptive method and information gathering is 
done with literature search and literature review technology. The empirical data presents a case 
study of the logistics function from Sweden to the operational area, which will be developed out of 
the method of interview. The study concluded that the case study analysis, performance reports and 
an analysis of results. The study ends by drawing conclusions and a prediction of the future of the 
aerial delivery and it is to be or not to be in a Swedish operational area.  
 
Conclusions made out of this study, reveals that aerial delivery principals would very well support 
the Swedish chain of supply, and could support units abroad with both mobility and perseverance. 
Within aerial delivery the slingload are the most efficient principal for units operating in an 
environment as in Afghanistan. This conclusion was made out of the analysis of empiric data.  
 
Key words:  
Swedish armed forces, Logistics, Aerial Delivery, Afghanistan, Mobility, Perseverance, Mobile 
observation team, chain of supply 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2009 togs en utvecklingsplan för Försvarsmakten fram, med planeringsanvisningar på 
kort och lång sikt för resultatansvariga chefer inom olika funktioner och förband.1 
 
Internationellt ses förmågeutvecklingen av främst logistik, strategiska och taktiska transporter 
som prioriterade, detta efter erfarenheter från både pågående som avslutade insatser. 
Med ökad fokus på transporter, ökar också kraven på skyddet. Skyddet ökas genom ett 
bredare samarbete och högre interoperabel förmåga. 2 
I regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten står följande: 3 
  

Försvarsmakten skall ha en operativ förmåga som möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra 
omvärldsbevakning, insatser och utveckling av insatsorganisationen. Denna operativa förmåga ska 
uppnås enskilt och tillsammans med andra. 

 
Försvarsmakten skall avseende insatser ha förmåga att: 

 Påbörja insats omedelbart efter beslut. 
 Verka självständigt och tillsammans med andra civila och militära aktörer för att förebygga och 

hantera konflikter och krig nationellt, i närområdet och utanför närområdet. 
 Genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer. 
 Hantera såväl reguljära och irreguljära motståndare och verka nationellt och internationellt. 
 Genomföra kortvariga insatser samt uthålligt deltaga i långvariga insatser. 

 
I Försvarsmaktens utvecklingsplan beskrivs följande prioriteringsordning: 

1. Grundläggande behov för omvärldsbevakning och insatser i Sverige samt i 
    och utanför närområdet. 
2. Vidmakthållande av insatsorganisationen och utveckling av befintlig förmåga. 
3. Utveckling av ny förmåga.4 

 
Vidare betonas att den strategiska rörligheten ska med flyg- fartygs- och järnvägstransporter 
genom internationellt samarbete och aktörer på civil marknad säkerställas. Den operativa och 
taktiska logistiken ska framförallt säkerställas med behovssammansatta resurser som 
motsvarar de krav som hotbilden ställer. I operativ och taktisk rörlighet skall snabbhet 
prioriteras före högsta modernitet och prestanda.5 
 
Planeringen visar också att logistiken inom Försvarsmakten ska få ett större utrymme att 
utvecklas och effektiviseras. Logistikens materieltjänst ska samordnas och en bättre 
sammanhållen logistikledning ska eftersträvas. Planeringsprocessen inom Försvarsmakten på 
alla nivåer måste väga in logistiken mer i arbetet. Detta för att skapa större utrymme för 
effektivisering och utveckling. 
För framtiden 2011 till 2020 ska en rörlig operativ logistikledning inrättas både i det bakre så 
som det främre insatsområdet. 
 

                                                
1 Högkvarteret (2009), Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2011-2020, p.4 (2010-03-27) 
2 Ibid., p.7-8  
3 Regleringsbrevet till Försvarsmakten för 2010 
(http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/regleringsbrev/Regleringsbrev.pdf) (2010-04-07) 
4 Högkvarteret (2009), Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2011-2020, p.11 (2010-03-27) 
5 Ibid., p.12  
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Enstaka enheter med särskilda uppgifter bör ha kapacitet att medföra 5-7 dygns 
underhållsäkerhet av gränssättande förnödenheter. Uthålligheten, främst på soldatnivå, kan 
differentieras för olika förnödenhetsslag.6 

 
I Försvarsmaktens utvecklingsplan avses luftburen försörjning ges direktivet att funktionen 
skall vidareutvecklas i syfte att åstadkomma flexibilitet och effektivitet av understöd till 
förband som verkar i särskilda terräng- och klimatförhållanden.7 

1.2 Syfte  
Insatsområdet Afghanistan präglas geografiskt av otillgängliga bergsområden, toppar på 
7000m reser sig i horisonten.8 I Afghanistan fanns det 2004 ca 34 782km väg varav 8 229km 
var hårdgjorda, vilket innebär varierad framkomlighet och begränsningar i rörelsefriheten för 
hjulfordon.9  
 
Sveriges militära enheter i Afghanistan ansvarar över de fyra provinserna Balkh, Samanghan, 
Jowzjan och Sar-E-Pul, som tillsammans bildar ett område som motsvarar en femtedel av 
Sveriges yta.10 Stora ytor och svårtillgänglig terräng, faktorer som påverkar svensk 
verksamhet och framförallt logistiken i Afghanistan, på ett sätt som gör logistiken sårbar om 
den inte är flexibel.11 I studier som tidigare genomförts med kopplingar till mindre enheter 
och deras försörjning, har det framkommit att enheterna ofta genomför patruller med 
överlastade fordon vilket i sin tur bidrar till högre slitage och begränsat verkansområde. 12 
 
Studien syftar till att utreda lite närmare huruvida det finns alternativ till de marktransporter 
som genomförs idag, och om alternativen skulle kunna bidra till Försvarsmaktens insatta 
förband i Afghanistan. Fokus på de enheter som arbetar på djupet i insatsområdet. Arbetet 
grundar sig från min inriktning mot logistik, och har under studier vid logistikskolan, Skövde 
utvecklats och bildat ett intresseområde. Jag förväntar mig att studien ska kunna bidra till 
utvecklingen av logistikkedjan samt integrationen av just luftburen försörjning.  

1.3 Problemställning 
Försvarsmaktens logistik innefattar ett flertal funktioner som stödjer och ger support till 
enheter vars huvuduppgift är verkan. I ett operationsområde under insats verkar enheter längs 
en idag otydlig frontlinje. Enheter som verkar från campområde och bebyggelse försörjs 
genom strukturerade rutintransporter mellan strategisk flygplats och den bas eller installation 
de verkar ifrån. Enheter med uppgift att verka på djupet i ett operationsområde innehar eget 
underhåll och skapar med egen förmåga den rörlighet, uthållighet som krävs för att kunna lösa 
sina uppgifter. De enheter får i och med detta begränsningar i hur länge de kan vara ute och 
hur stora ytor de kan täcka. 
 

                                                
6 Högkvarteret (2009), Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2011-2020, p.118-119 (2010-03-31) 
7 Ibid., p.122 
8 Information om landet Afghanistan 
http://www.afghaner.se/index.php?view=article&catid=25%3Ageografi&id=23%3Aallmant-om-
geografi&option=com_content&Itemid=53 (2010-04-12) 
9 Arméns taktiska stab G2 (2007), Handbok Afghanistan andra utgåvan, p. 7 
10 Sveriges ansvarsområde i Afghanistan  
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ (2010-04-12) 
11 Se bilaga 2 
12 Försvarsmakten (2009), Studie LOG 070903S, 2007-2009, p. 25 
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Hur kan luftburen försörjning underlätta logistikkedjan internationellt och bidra till ökad 
rörlighet och uthållighet för enheter vars huvuduppgift är att verka på djupet i ett 
operationsområde? 

1.3.1 Frågeställningar 
 Vad innebär logistik i Försvarsmakten? 
 Hur leds försörjningen i ett operationsområde/ insatsområde? 
 Vilken typ/ volymer levereras till Provinskontor och Mobile observation team? 
 Vad innefattar de grundläggande förmågorna uthållighet och rörlighet? 
 Vad är luftburen försörjning generellt och i Sverige? 

1.4 Avgränsning 
Studien kommer att omfatta Försvarsmaktens logistik, logistikkoncept och logistik vid insats 
på operativ/taktisk nivå. Strategisk nivå av logistiken har valts bort då denna är omfattande 
och inbegriper fler aktörer än enbart Försvarsmakten. Inom Försvarsmaktens logistik kommer 
logistiken som begrepp generellt behandlas, och förnödenhetsförsörjning som funktion 
detaljredovisas. Det i syfte att fokusera på försörjningen av enheter på taktisk nivå.   
De grundläggande förmågorna omnämns i helhet, dock kommer uthållighet och rörlighet vara 
i fokus och specifikt avhandlas i separata kapitel. Avseende luftburen försörjning väljer jag att 
beskriva och nedteckna fakta om de tre områdena airland, airdrop och sling-load, utifrån 
amerikansk doktrin och svenska studier. Jag väljer att inte dokumentera skyddsnivåer, och i 
detalj diskutera riskerna med luftburna transporter. I fallstudien tittar jag på logistikflödet på 
operativ/taktisk nivå i Afghanistan, och på kedjan fram till mobile observation team. 

1.5 Tidigare erfarenheter 
Försörjning från luften har ur ett historiskt perspektiv spelat en mycket stor roll för konflikter 
och krigs olika utvecklingar. Sovjetunionen var det land som var först ut och genomförde 
redan 1936 luftlandsättning av både trupp och stridsfordon. Den första amerikanska 
utrustningsfällningen genomfördes som ett tillägg till en ordinarie fällning 1942. 
Utvecklingen av funktionen tog rejäl fart under de inledande krigsåren. Mellan dagen D, och 
D+8 fälldes 69 ton förnödenheter, vapen, ammunition och expenser till de allierade 1944. 
Under Koreakriget 25 juni 1950 till 1953 etablerade sig konceptet med luftburen försörjning 
bland operationer och inflygning av förnödenheter ökade konsekvent.13 Följande stycke är 
exempel från tre stora nationer som under samma period i historien nyttjat den luftburna 
försörjningsförmågan vid operationer av krigshistorisk betydelse. 
 
USA 
Erfarenheter från den amerikanska operationen Desert Shield14 resulterade i följande slutsats: 
för att uppnå verkan i ökenområden måste insatsen vara självständig och inte vara beroende 
av värdlandets förmåga till stöd. Med högre krav på mobilitet och flexibilitet på 
manöverenheterna, skapas ett större krav på att logistiken skall vara rörlig. Förmåga att kunna 
ersätta enheter långt bortom vägars slut och under alla typer av klimatförhållanden har höjts. 
Utifrån erfarenheter ses det moderna stridsrummet mer utspritt och enheter agerar över större 

                                                
13 Quartermaster foundation (2007), Aerial delivery history, 
(http://www.qmfound.com/riggers.htm#Introduction) (2010-04-13) 
14 US military genomförde insats i Saudi Arabien för att stoppa Saddam Husseins angrepp mot Kuwait. 
(http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_shield.htm) (2010-04-20) 
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ytor med fler uppdrag frånkopplade från huvudstyrkan. I syfte att skapa hög handlingsfrihet 
och låg påverkan nyttjas luftburen försörjning för att ersätta amerikanska enheter i 
ökenmiljö.15  
Enligt manualen för luftburen försörjning utgiven av amerikanska arméns högkvarter anses 
följande:16 

As a result, aerial delivery, as a distribution enabler, is experiencing a renaissance. (These ideas 
surfaced after World War II and just before and during the Korean War.) This time the change in 
attitude, coupled with ongoing science and technology (S&T), will have far reaching effects on 
future doctrine and the structure of aerial distribution operational units. 

 
Sovjetunionen 
Som en historisk flaggning skapade Sovjetunionen ytterligare en dimension i sin taktik genom 
att 1957 introducera modellerna Mi-6 och Mi-8 som transporthelikoptrar17. I och med det 
hade tunga trupp- och transporthelikopter banat väg för framtidens helikopterburna logistik.  
 
En i senare tids större operationer ledd av sovjetunionen, var invasionen av Afghanistan 1979. 
Då man med en enorm luftbro förflyttade den 24 december ca 3400 soldater och utrustning till 
området kring Kabul med 317 militära flygtransporter.18  
 
Storbritannien 
Efter andra världskriget nyttjades luftburen försörjning sporadiskt av Storbritannien. Under 
Operation Musketeer då Egypten angreps av Israel och allierade kring Suezkanalen 1956, 
fälldes ett brittiskt kompani med fordon och tunga vapen över Gamilflygfältet, Egypten. I 
syfte att förstärka franska 2:a kolonialarmén. Kompaniet blev försenade i tid och hela 
anfallsrörelsen kom av sig. Tack vare intensiva insatser från attackflyg kunde 
fallskärmstruppen påbörja sitt avancemang.19 
De samlade erfarenheterna från historien och slutsatser som jag dragit av olika operationer, är 
att det största problemet med fällning med fallskärm under hela 1900- talet har varit 
precisionen av fällningarna. Många historiker och dokument omnämner denna faktor som den 
största felkällan i luftburen försörjning. Dagens teknologi med navigationsstyrda fallskärmar 
och välutbildad personal har minskat felprocenten och leveranser av förnödenheter till 
mottagare är idag inga svårigheter. 
 
Studier som på senare tid behandlat området, har fokuserat på huruvida insatsers logistiska 
avtryck i ett område måste förminskas. Studier från 2002 påtalar vikten av förbands och 
enheters flexibilitet, mobilitet och förmåga att kunna verka under lång tid med små resurser 
utan att skapa ett stort logistiskt fotavtryck.20 
 
Svensk förmåga till luftburen försörjning har funnits sedan tidigare, dock har utvecklingen 
och forskningen avseende dess roll och förmåga i internationell kontext ökat kraftigt, och en 
studie har på uppdrag av högkvarteret genomförts under 2007-2009. 

                                                
15 Brig. Parmodh Sarin red. (2000), Military logistics the third dimension, p.94-95 
16 Headquarter Department of the Army (2003), Aerial delivery distribution in the theatre of operations FM 4-
20.41, p. 8 
17 Historia om Sovjetunionens superhelikopter Mi-6 och Mi-8    
     http://www.mi-helicopter.ru/eng/index.php?id=275 (2010-06-07) 
18 Stankus Zigmas (2010), Sovjet invaderar Afghanistan- en fallskärmsjägare berättar, p. 8 
19 Åselius G. (2007), Krigen under kalla kriget, p. 131-133 
20 LTC Ransom Darell. (2002), Logistics transformation – reducing the logistic footprint, p. 11  
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Försvarsmakten genomförde försök med luftburen försörjning under Nordic Battlegroup 
200821 och utbildade personal för packning, lastning och mottagning. Detta 
erfarenhetsunderlag refereras till i den studie som då genomfördes. Underlaget är en källa till 
denna studie avseende resurser, kapaciteter och erfarenheter. 

1.6 Begreppsapparat och definitioner 
FM = Försvarsmakten 
PO = Provincial Office22 (Provinskontor varifrån MOT utgår) 
MOT = Mobile Observation Team (Liten mobil enhet som löser uppgifter i insatsområdet) 
SAE = Swedish Air Element23 (Flygvapenenhet i insatsområdet) 
JSS = Joint Service Support (Enhet som styr transporter från hemland till insats) 
Mindset= Mental inriktning 
HKV= Svenska högkvarteret, Stockholm 
DOS = Days of supply (Genomsnittlig ranson för en soldat) 
CDOS = Combat days of supply (Genomsnittlig ranson för en soldat i strid) 
ISAF = International security assistance force24 
PLS = Palletized Load System (Palletlastat system för fällning) 
MOVCON = Movement control (Ansvarar för transportplanering och genomförande) 
SWECON = Swedish contingent (Svenska styrkan i insatsområdet) 
NSE = National support element (Ansvarar för distribution och lager i insatsområdet) 
OXA = Oexploderad ammunition 
IED = Improvised explosive device (Hemmagjord sprängladdning) 

1.7 Disposition 
I disponeringen av arbetet har jag valt att operationalisera och styra arbetet enligt strukturen 
nedan: 
Inledning del 1. Är för läsaren en introduktion till studien, en bakgrund, motiv och problemet 
som denna studie grundar sig på. 
Under del 1 får läsaren en redogörelse för vilken metod som jag använt mig av i de olika 
delarna, och min approach till studien klargörs. Konkretisering av metod och teknik förklaras 
och begrepp samt definitioner listas för att ge läsaren bättre förutsättningar i att förstå studien.  
Empiri del 2. Presentation av empiri och fallstudie från litteratursökningen och 
intervjureferat görs. Jag skapar fundamentet till avhandlingen här. Syftet är att läsaren ska få 
den fakta som jag grundar mina svar på i resultatredovisningen och få presenterat hur 
logistiken till en exempelenhet genomförs samt ge underlag till analys och diskussion. 
Avhandling del 3. I avslutande delen av studien presenteras diskussion av frågeställningarna 
en diskussion kring analyserad empiri. Här redovisar jag egna tankar och slutsatser i ett försök 
till egna reflektioner. I denna del kommer inga nya fakta att åskådliggöras, utan alla resultat 
och diskussioner refereras till tidigare given empiri och analys. Avsnittet avslutas med 
underlag för fortsatt forskning, källor och källförteckning. 
 

                                                
21 Om NBG: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Nordic-Battlegroup/ (2010-04-21) 
22 Om PO i Afghanistan (http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-
insatsen/) (2010-03-31) 
23 Swedish Air Element Afghanistan (http://www.forsvarsmakten.se/sv/Mediaspelaren/?mid=16309)  
(2010-03-31) 
24 Se bilaga 1 
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2. Metod och teknik 
Studien grundar sig inledningsvis på en kvalitativ litteraturinhämtning där jag genom bred 
litteratursökning försöker att selektivt välja de källor som passar bäst till studiens empiriska 
framställning. 25 
Som stöd till den kvalitativa faktainhämtningen kommer jag att genomföra metoden intervju i 
syfte att skapa vetenskaplighet.26 Intervjuerna genomförs med personer vars befattningar är av 
nyckelkaraktär. Dessa personer kommer under arbetet vara kopplade till dagens verksamhet, 
och fungera som konsultation i frågor av specifika svar. Detta i syfte att studien skall kunna 
tillföra något nytt på området, samt skapa äkthet och trovärde för den empiri som presenteras. 
Därefter väljer jag en beskrivande metod för att framställa empirin, samt en exemplifierande 
fallstudie för att påvisa hur verksamheten och funktionen fungerar idag. Fallstudien 
presenteras genom empiri i syfte att skapa underlag till analysen och resultatredovisningen. 
Under egna reflektioner fokuserar jag på ett metodologiskt sätt skapa framtidsreflektioner, 
och försöker tolka framtidsutsikterna för luftburen försörjning i svenska Försvarsmakten samt 
försöker se användningen av funktionen i dagens insatsområde.27 
 
Risken med kvalitativ faktainhämtning är att det urval som skapas gör att varje enskild källa 
har stor inverkan på studien. Urvalet och påverkan kan göra att ett visst subjektivt perspektiv 
framträder. Jag försöker undvika det problemet genom att skapa en så bred litteratursökning 
som möjligt, både i tid och rum. Samt försöker skapa mig en så god struktur som möjligt av 
inhämtad fakta genom att filtrera den utifrån de källkriterier som satts upp innan. I syfte att ge 
studien en vetenskaplig grund. 
 
Tekniken för studien är litteratursökning och följaktligen litteraturstudier. 
Med inriktning mot att hämta information från tryckta källor, så som böcker, rapporter, 
uppsatser och tidigare skrivna studier.28 
Efter att ha valt bort den kvantitativa metoden i min studie, har jag övervägt att exkludera 
tekniken enkät. Enkät har av mig ansetts vara för tidsödande. Risken att underlaget utav en 
enkät blir för icke reliabelt och inte kan ses som en valid källa är för stor. Intervjuer kommer 

                                                
25 Ejvegård R.(2003), Vetenskaplig metod, p. 32-33 
26 Ejvegård R.(2006), Varför vetenskap?, p. 24 
27 Ejvegård R.(2003), Vetenskaplig metod, p. 42 
28 Ibid., p. 45 
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att genomföras med personal som arbetar både i Afghanistan och i Sverige. Intervjuer som 
genomförs är e-post korrespondens, och är därmed i formatet fria. Frågor som jag ställer till 
deltagarna är styrda att vara icke personligt värderande frågor och bundna i sin form. 
Intervjuerna är respondent- och informant intervjuer, vilket innebär att de är både till för att få 
fakta till fallstudier, och att få personliga upplevelsebaserade uppfattningar kring organisation 
och funktion. De syftar till att koppla information och doktrinär fakta till verkligheten och ge 
studien förankring till ämnesområdet.29 

2.1 Källkritik 
Under studien kommer jag löpande källkritiskt granska all fakta och information innan dessa 
nedtecknas och refereras till i studien.  
Under min inhämtning av källor har jag ett antal kriterier som filtrerar vilka källor jag 
använder. De kriterier som jag väljer mina källor utefter är: 
 

 Äkthetskrav – Väljer dokument och handlingar som är av Försvarsmakten 
producerade och dokument som framställts av myndigheter, i syfte att få stöd till 
källkritiskt förhållningssätt samt välja källor som granskats och värderats. 

 Samtids & Rumsperspektiv – Väljer källor med rums fokus på Sverige, NATO och 
amerikanska doktriner. I syfte att centrera rummet till det problematiserade området. 
Insatsområde Afghanistan är rummet för fallstudien.30 

 Närhet till erfarenhetsvärden31 – Intervjuer och fallstudier ligger aktuellt i tid, vilket 
innebär att värden inte förvanskats eller påverkats genom bearbetning. Det skapar ett 
underlag som höjer den vetenskapliga trovärdigheten i arbetet. 

 
All information som av karaktären kan ses vaga, ska lyftas fram och förklaras, detta för att 
kunna identifiera eventuell svag koppling eller trovärdighet. Med kriterierna som grund till 
mina val av källor och med målet att nå primärkällor samt kunna selektivt välja referenser, 
anser jag att källkritiken är god. Sekundärkällor används då primärkällan inte går att nå eller 
på annat vis är begränsad i tillgänglighet. För att ha det senaste och uppdaterade inom ett 
utvecklingsområde fokuserar jag på källor som är tryckt så sent som möjligt. Vad avser 
doktriner och studier genomförda och tryckta av Försvarsmakten i Sverige eller i USA, är 
dessa sedan tidigare källkritisk granskade och de kommer användas som fakta i 
framställningen. Doktriner är fastställda av Försvarsmakten med mål att på ett konceptuellt 
sätt styra verksamheten inom organisationen. Det gör att doktriner har högt värde som källa i 
studien, och Försvarsmaktens verksamhet är bibehålles i fokus för studien.  
 
I övrigt kommer material som baseras på erfarenhetsvärden, granskas och vid behov stödjas 
med andra källor i form av intervju, litteratur eller annan källa. I nyttjandet utav 
intervjuunderlag och e-post korrespondens väljer jag att endast ställa frågor och bifoga svar i 
studien, som inte är av åsiktskaraktär utan grundar sig på kunskaper och empiriska 
erfarenheter. Jag har värderat huruvida intervjuunderlag som inhämtas via e-post är lämpliga 
för studien, och kommit fram till att dessa är lämpade som konsultation och för att bestyrka 
den fakta som litteratursökningen givit till framställningen. I fallstudien är intervjuunderlaget 
av vikt för att få en så empirisk förankring i studien som möjligt. Få intervjuer innebär 

                                                
29 Hallenberg J. m fl. (2008), Metodboken, p.18 
30 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, p.62-64 
31 Ibid., p.17-18 
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givetvis en större risk för subjektivitet, det har jag försökt finna lösning på genom val av 
ställda frågor.  

3. Empiri 

3.1 Logistik 
Försvarsmakten arbetar sedan ett antal år tillbaka med att öka förbands- och organisationers 
interoperabilitet. För att enklare kunna samarbeta och genomföra insatser internationellt har 
svenska Försvarsmakten anpassat all logistisk verksamhet till en standard. Standarden som 
Sverige använder sig av är en anpassning som till stor del är helt enligt NATO:s 
standardisering. Nedan är NATO:s definition på området logistik och vad det innefattar. 
  
NATO definition: 32 

 
The science of planning and carrying out the movement and maintenance of forces. In its most 
comprehensive sense, the aspects of military operations which deal with: 
a. design and development, acquisition, storage, transport, distribution, maintenance, 
    evacuation and disposition of materiel; 
b. transport of personnel; 
c. acquisition, construction, maintenance, operation and disposition of facilities; 
d. acquisition or furnishing of services; and 
e. medical and health service support. 

 
EU:s definition av Logistik begreppet är också det vedertaget från NATO: 33 

 
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. 

 
Försvarsmaktens logistik indelas i följande funktioner: 

 Förnödenhetsförsörjning 
 Teknisk tjänst 
 Kommunikationstjänst 
 Hälso- & sjukvård 
 Övrigt logistikstöd 

 
Funktionerna leds av logistikledningen som samordnar leder och planerar logistikstödet i syfte 
att skapa uthållighet samt rörlighet för förband och enheter.34 
Begreppet logistik är främst för högre ledningsnivåer, på den stridstekniska nivån blir 
delfunktionerna mer självständiga och får då underindelningar inom respektive funktion. 
 
Svensk militär logistik delas in i två resursnivåer som omfattar all logistisk organisation inom 
Försvarsmakten: 

 Bakre nivån 
Innefattar Försvarsmaktens egna resurser så som Försvarsmaktens logistik (FMLOG), vilka är 
nationella resurser med fredsstrukturella former samt civila samarbeten. 

                                                
32 NATO (2003), Allied joint logistic doctrine, p.73 (2010-04-02) 
33 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, p.8 
34 Ibid., p.9 
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Syftet är att stödja den främre nivån och genomföra materielanskaffning och skapa stöd för 
grundorganisationen. I den bakre nivån skall kravet på rationalitet och resurseffektivitet alltid 
ställas mot att kunna lämna erforderligt stöd till insatsförbanden nationellt och internationellt. 

 Främre nivån 
Består av både förbandens egna resurser som av operativa logistikförband och enheter. På den 
främre nivån ställs högre krav på flexibilitet, snabbhet och tillämpning på så väl operativa 
som taktisk nivå.35 

3.1.1  Försvarsmaktens logistikkoncept 
Logistiken inom Försvarsmakten syftar till att stödja all militär verksamhet på strategisk, 
operativ och taktisk nivå både vid insats och grundorganisationen. 
Logistikkonceptet delas in i fem principer som skall vara vägledande för planering och 
genomförande av logistik inom organisationen. 

 Helhetssyn 
Genom att skapa systemförståelse i hela organisationen på alla nivåer, skapas en gemensam 
syn för att nå effekt. Grunden är att effektivt nyttja resurser och genom 
försvarsmaktsgemensam logistik skapa principer vilka är vägledande såväl i insats som 
nationellt. 

 Behovsstyrd logistik 
Vid uppkomna behov skall logistiken kraftsamlas och sammansättas, så att de behov som 
förutsätts eller uppstår skall kunna tillgodoses. 
Behovsstyrd logistik förutsätter att funktionen innehar flexibilitet, tillgänglighet, proaktivitet 
och förutseende. 

 Resurseffektivitet 
Att genom små medel och kostnader uppnå stora målsättningar. För logistiken får dock inte 
resurseffektiviteten stå emot flexibiliteten vid insats, då kravet på föränderlig logistik funktion 
är högre. Försvarsmakten ska fokusera på genom egna resurser lösa egen logistik då unik 
verksamhet och materiel är i fokus. 

 Anpassad tillgänglighet 
Logistiken inom Försvarsmakten skall på ett flexibelt sätt dimensioneras efter 
insatsorganisationen och grundorganisationens förmågeskapande funktion.36  

 Interoperabilitet37 
 
Är ”förmåga” att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Den ska ske genom att tjänster 
utbyts mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor. Interoperabilitet uppnås 
genom en internationell standardiseringsprocess.38 

 
The ability of Alliance forces and, when appropriate, forces of Partner and other nations to train, 
exercise and operate effectively together in the execution of assigned   missions and tasks.(AAP-6)39 

 
Interoperabilitet grundas på att materiel, doktriner och procedurer standardiseras och likställs 
mellan nationer. 

                                                
35 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, p.12, 20-21, 25 
36 Ibid., p.14-16 
37 Ibid., p.13 
38 Ibid., p.34 
39 NATO (2003), Allied joint logistic doctrine, p.72 (2010-04-03) 
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3.1.2 Logistikledning 
Inom försvarsmakten ska logistikledningen vara integrerad på alla nivåer inom alla 
ledningsprocesser.40 Ledningen av logistik präglas som övrig verksamhet i Försvarsmakten av 
manövertänkande och uppdragstaktik.41 
Logistikledningen ska genom situationsanpassad uppbyggnad kunna samverka integrerat med 
olika aktörer, både militära och civila, nationellt och internationellt.42  
Samband och informationssystem kategoriseras under logistikledning, och ska enligt 
Försvarsmaktens styrdokument ”Grundsyn Logistik”, vara utformat i syfte att skapa 
interoperabilitet.43 
 

Nuvarande logistikledning är splittrad såväl inom Försvarsmakten som  
mellan Försvarsmakten och stödmyndigheter.  
Detsamma gäller för kopplingen mellan teknisk tjänst, vidmakthållande och vidareutveckling av 
materiel.  
Försvarsmaktens materiel kommer generellt att behöva nyttjas längre tider än vad som tidigare 
planerats, med åtföljande behov av begränsade uppgraderingar samt livstidsförlängande 
åtgärder.  
Samtidigt behöver materielsystems och enskilda objekts tillgänglighet ökas för det insatsberedda 
försvaret.  
Dessa förhållanden, tillsammans med materielförsörjningsstrategins inriktning att 
vidmakthållande av befintlig materiel inplaneras före materiell förnyelse, understryker behovet 
av en sammanhållen logistik och materieltjänst för att möta nya krav och för att ytterligare 
effektivisera verksamheten.44 

 
I Doktrinen för gemensamma operationer talar man om att logistiken alltid måste vara 
framåtriktad och aktiv vid och under en insats. Detta gör att enheter på taktisk nivå måste vara 
väl utbildad och utrustat för att kunna motta logistik från operativ nivå, samt vara delaktig i 
den planeringsprocess som genomförs inför en insats. Detta för att fastställa vad, när och med 
vilken metod ersättningar ska levereras.45 Nationella resurser som ställs inför en internationell 
ledning, ansvarar alltid för sin egen logistikledning och försörjning, dock kan samarbeten 
göras och multinationella lösningar i ett insatsområde ökar styrkans förmåga till 
resurseffektivitet. 46 
 
Inom taktisk och operativ logistikledning ställs personalen ofta inför dilemmat med 
omloppstider och tempot på stridsfältet. Logistiken är till stor del bestående av transporter, 
och transporter tar ofta tid och måste förberedas. Detta innebär att all planering och ledning av 
logistik måste präglas av förtänksamhet för att öka tillgängligheten på de redan begränsade 
resurserna.47 

3.1.3 Försörjning 
Försvarsmakten anpassar sin försörjningskedja till internationella standardiseringar. NATO är 
den standard som tillämpas och definitionen i denna studie för försörjning är följande: 
 
                                                
40 Se bilaga 3 (logistikledningens innefattande) 
41 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, p.19 
42 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, p.17 
43 Ibid., p.18 
44 Högkvarteret, Försvarsmaktens Utvecklingsplan 2011-2020, p.119 (2010-04-03) 
45 Försvarsmakten (2005), Doktrin gemensamma operationer, p.47 
46 Ibid., p.36, 47 
47 Försvarsmakten (2007), Handbok Logistik, p.47-48 
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 Supply covers all materiel and items used in the equipment, support and 
sustainment of military forces. The supply function includes the determination of stock 
levels, provisioning, distribution and replenishment.48 

 
Inom NATO delas förnödenheter in i klassifikationer. Dessa klasser baseras på vilken typ av 
förnödenhet och hur de kan samhanteras vid eventuella lager och transporter. 
Klasserna är följande:49 
 

Class I 
Items of subsistence, e.g. food and forage, which are consumed by personnel or animals at an 
approximately uniform rate, irrespective of local changes in combat or terrain conditions. 
Class II 
Supplies for which allowances are established by tables of organisation and equipment, e.g. 
clothing, weapons, tools, spare parts, vehicles. 
Class III 
Petroleum, oil and lubricants (POL) for all purposes, except for operating aircraft or for use in 
weapons such as flame-throwers, e.g. gasoline, fuel oil, coal and coke. 
Class IV 
Supplies for which initial issue allowances are not prescribed by approved issue tables. 
Normally 
includes fortification and construction materials, as well as additional quantities of items 
identical 
to those authorised for initial issue (Class II) such as additional vehicles. 
Class V 
Ammunition, explosives and chemical agents of all types. 

 
Efter att förbandet skapat sig ett lager och förråd av förnödenheter inom insatsområdet, måste 
den nationella logistikkedjan kontinuerligt genomföra ersättning av dessa för att minimera 
förluster och dalar i flödet. Försörjningen är framförallt ett nationellt ansvar, där personal ur 
National support element (NSE) organiserar det egna flödet mellan strategisk och operativ/ 
taktisk nivå.50 

3.2 Luftburen försörjning 
Aerial delivery eller luftburen försörjning på svenska innefattas av tre principer; airland, 
airdrop och sling-load. Airland och airdrop är framförallt till för försörjning från strategisk till 
taktisk nivå för snabbinsatser, och sling-load avses användas på den mer operativa och 
taktiska nivån inom ett stationerat insatsområde. 

3.2.1 Airland 
Begreppet innefattar den vanligaste typen av transport och leverans av last. Flygtransporter 
genomförs mellan flygplatser och varor levereras först när planen står stilla på marken. 
Principen kräver att det finns landningsbanor i både bakre och främre resursområdet, och att 
dessa är dimensionerade för de flygplanstyper som ska starta och landa.  
 
Fördelar med landningsprincipen enligt den amerikanska doktrinen för ”Aerial delivery” är 
följande:51  

 Tillåter att den materiel som inte går att fälla in kan levereras till området. 

                                                
48 NATO (2003), Allied joint logistic doctrine, p.52 (2010-04-13) 
49 NATO (2003), Allied joint logistic doctrine, p.65 (Annex 3-A) (2010-04-13) 
50 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, p.22 
51 Headquarter Department of the Army (2003), Aerial delivery distribution in the theatre of operations FM 4-
20.41, p. 18 
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 Kräver inte alltid specialutbildad personal för packning och lastning av varorna. 
 Större kvantiteter kan lastas i flygplanet, då ingen fällningsutrustning behöver 

medtas. 
 Tillåter att flygplanet både används som trupptransport och materielltransport med 

samma destination. 
 
Nackdelar med landningsprincipen är följande:52 

 Behöver landningsplats inne i insatsområdet. 
 Behöver mer personal vid destinationsflygplatsen för mottagande och fyllnad av 

flygplan. 
 Gör flygplanet sårbart under tiden det står på marken. 
 Markpersonal för drift av landningsbana i insatsområdet krävs över tiden, för att 

upprätthålla förmågan att ta emot transporter. 

3.2.2 Airdrop 
Begreppet innefattar fällning av NATO klasserna ett till fem, och genomförs med 
flygplanstyper av transportklass. Vanliga flygplanstyper för fällning är C-130 (Herkules) och 
C-17 (Globemaster). Metoden för att genomföra fällning med fallskärm är samma på de olika 
flygplanstyperna. Fällningen sker genom rampen bak på planet, och stödfallskärmar drar ut 
lasten från planet med hjälp av fartvinden som skapas.53 
Den vanligaste metoden är gravitationsfällning. Metoden bygger på att lasten är säkrad i 
planet intill dess att planet skall släppa sin last. Flygplanet skapar då ett självfall genom att 
vinkla och lasten släpps genom att självfalla ur planet. C-17 (Globemaster) är det första planet 
där tekniken med dubbla rader av palettlast fälls samtidigt.54 
 
Pallettlastade förnödenheter (PLS) släpps ofta med mål att landa vid logistiska förband. 
Pallettlast skapar möjligheten att lasta mer och fler olika klasser. Denna metod är ur studier 
från LTC Darrell Ransom vid US army war college ett bra sätt att reducera det logistiska 
fotavtrycket i insatsområdet.55 

3.2.2.1 Freedrop 
Att släppa förnödenheter med metoden freedrop, innebär att fällningen sker utan 
fallskärmsdämpning, och varorna slår till marken med en hastighet av ca 160km/h. Dessa 
varor emballeras väl och är alltid av ovarsam karaktär. U.S joint force i Afghanistan levererar 
frystorkad mat och kläder via denna typ av fällning. Denna metod används då framförallt 
beroende på hotbild, och om mottagande enheter inte har kapacitet till återtransport av 
fallskärmsutrustning.56 

                                                
52 Headquarter Department of the Army (2003), Aerial delivery distribution in the theatre of operations FM 4-
20.41, p.19 
53 Se bilaga 4 
54 Headquarter Department of the Army (2003), Aerial delivery distribution in the theatre of operations FM 4-
20.41, p.13 
55 LTC Darrell Ransom S. (2002), Logistics transformation- reducing the logistics footprint, p. 23 
56 Headquarter Department of the Army (2003), Aerial delivery distribution in the theatre of operations FM 4-
20.41, p.10 
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3.2.2.2 High-velocity drop 
Denna metod används främst då hotbilden är hög från framförallt luftförsvar, och man tvingas 
fälla på högre höjder. I hög-hastighetsfällningar används en mindre fallskärm för att minimera 
avdrift och för att bevara precisionen på vart godset skall landa. Fällningshastigheten vid 
dessa fällningar uppgår till ca 90km/h. De klasser som enligt NATO standard fälls med denna 
typ av fällning är klass I, klass III och i vissa fall klass V. Denna typ av fällningar genomförs 
främst av USA i Irak och Afghanistan till gemensamma operationer med hög hotbild.57 

3.2.2.3 Low-velocity drop 
Metoden medger fällning med flertalet fallskärmar på varje last och fokus ligger på att lasten 
ska släppas med så låg hastighet som möjligt. Fällningshastigheten uppgår till ca 25-30km/h 
och alla klasser kan fällas med låg- hastighetsfällning. I USA är detta metoden man använder 
för att exempelvis fälla fordon, större ammunitionslaster och artilleripjäser av olika 
storlekar.58 
 
Dokumenterade fördelar med fällning av last med fallskärm är i den amerikanska handboken 
för ”Aerial delivery” följande:59 

 Funktionen kan användas när ingen annan funktion kan leverera förnödenheter. 
 Fällning med fallskärm medger att lasten transporteras hela vägen från 

hemmanationen till insatsområdet utan mellanlandning eller ompaketering. 
 Att flyga från hemmanationen gör att det logistiska fotavtrycket i det land man 

genomför insats blir mindre. 
 Taktisk trupp kan vara mer utspridd i insatsområdet utan att logistikkedjan 

påverkas. 
 
Nackdelar med fällning med eller utan fallskärm är följande:60 

 Behovet att återtransportera fällningsutrustning. 
 Lastningsutrustning begränsar flygplanets lastvikt. 
 Vädret kan påverka fällningsegenskaperna. 
 Ställer höga krav på planering av få resurser. 

 
Enligt studien luftburen försörjning som genomfördes mellan 2007-2009, konstaterades att 
Försvarsmakten innehar kunskapen och styrdokument att fälla last på låg höjd och genomföra 
så kallade gravitationsfällningar. Det finns dock inga fastställda styrdokument för taktisering 
av förmågan. 

3.2.3 Sling-load 
Begreppet innebär hängande last under helikopter. Last transporteras under helikopter med 
hjälp av en flerskiktad nylonlina, vars standard är ett krav för all typ av transport av hängande 
last.61 

                                                
57 Headquarter Department of the Army (2003), Aerial delivery distribution in the theatre of operations FM 4-
20.41, p.11 
58 Ibid., p.11 
59 Ibid., p.17 
60 Försvarsmakten (2009), Studie LOG 070903S, 2007-2009, p.46-47 
61 Headquarter Department of the army (2007), Sling-load handout ATSH-TPP-HQ, p.1 (2010-04-15) 
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Inom amerikanska armén hanteras och underhållsfunktionen av tre element. En 
understödsgrupp vid bas lastar, förbereder och planerar lyftet så att inte helikopter 
restriktionerna överskrids. 
En understödsgrupp i främre område understödjer med teknisk assistans och slutkontrollerar 
att inte begränsningar överskrids. I området där lasten ska tas emot finns en mottagande enhet 
som rekognoserar en infällningsplats, bistår med återtransport av hanteringsresurser och 
stödjer andra enheter med utbildning.62 
 
I Sverige har försök genomförts under NBG 08, med hängande last under HKP 4. Försöken 
gjordes efter förutsättningen att kunna lyfta last i ökenmiljö, och gav goda resultat. Testet 
genomfördes dock inte med fjärrutlöst lastkrok utan var av manuell funktion. Detta gjorde att 
skyddsnivån nedgick och helikoptern blev exponerad för eventuella hot. Under NBG 08 
förbandssatte man 4st HKP, men har därefter förrådsställt dessa. 
 
Fördelar som dokumenterats i den amerikanska doktrinen för ”Aerial delivery” avseende 
hänglast är följande:63 

 Förser logistikkedjan med snabba transporter av tunga föremål över oframkomlig 
terräng. 

 Nyttjar sig av flertalet olika flygrutter, vilket medger högre skyddsnivå och 
flexibilitet. 

 Planeringen och förberedelserna av en transport med hänglast är avsevärt mycket 
kortare än med någon annan flygtransport. 

 
Nackdelar som är dokumenterats är följande:64 

 Helikoptertyp och dess kapaciteter är gränssättande, då dessa generellt lastar 
mindre än ordinarie transportflyg. 

 Helikopter som resurs är exklusiv. 
 Speciell utbildning för transporterande besättning behövs för att genomföra 

hänglasttransport. 
 Marschhastigheter på lastad helikopter nedgår avsevärt vid hänglast65. 

 
Helikopter fyller fler syften än enbart hänglast- bärare. Resursen fungerar extremt bra till 
evakuering av skadade, personal eller för transporter av prioriterad materiell som snabbt 
måste transporteras genom hela stridsrummet.66 

3.3 Grundläggande förmågor 
De grundläggande förmågorna är ett analysverktyg i Försvarsmakten som fungerar enligt en 
tankemodell, som avser att lägga grund för att effektivare nyttja resurser och funktioner. 
Modellen är indelad i sex stycken förmågebubblor; Verkan, Ledning, Rörlighet, Und/info, 
Uthållighet och Skydd.67 Kopplingen mellan förmågan och funktionen är inte direkt, utan ska 
ses som generella och mer som ett ”mindset”. 

                                                
62 Headquarter Department of the army (2007), Sling-load handout ATSH-TPP-HQ, p.1-2 (2010-04-15) 
63 Headquarter Department of the Army (2003), Aerial delivery distribution in the theatre of operations FM 4-
20.41, p.18 
64 Ibid., p.19 
65 Se bilaga 5 (Svensk prestanda ur Studie LOG 070903S, 2007-2009, p.20)  
66 Foxton P D. (1994), Powering war modern land force logistics, p.56 
67 Se bilaga 6 
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Förmågorna ger samordningsmöjligheter och struktur att bygga planeringsprocesser kring, 
samt skapa samordningsvinster mellan system som kan stödja varandra i uppdraget att nå 
målet. Förmågorna ger planeringsansvarig möjlighet att arbeta med bubblor istället för 
faktiska enhetsklossar. Det i syfte att skapa förutsättningar och att nyttja uppdragstaktik och 
bibehålla handlingsfrihet.68 
Modellen används på alla militära nivåer för att analysera, samordna och beskriva den 
verksamhet som bedrivs. 
Förmågorna kan användas för att analysera motståndarens möjligheter och begränsningar, 
samt vad denne inte får ha i de skeden då vi vill uppnå överlägsenhet. 
De olika förmågorna är över tiden flexibla i storlek och omfattning. Beroende på vilken 
förmåga som prioriteras vid just det specifika tillfället i en operation eller insats.69 

3.3.1 Uthållighet 
I Doktrinen för markoperationer utgiven av Försvarsmakten definieras uthållighet följande: 70 
 

Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och materiell tillgänglighet så 
att eget och överordnat mål uppnås. 

 
En förmåga som i hög grad påverkas av organisationens logistik. För att i grunden främja 
förmågan uthållighet krävs ett ”systemtänk” så väl hos enskild soldat som högre chefer och 
företrädare. Målet med systemtänk är alla inom ett förband eller en organisation ska ha 
helhetsförståelse och se olika nivåer där uthålligheten kan påverkas genom att, skapa hållbara 
materielsystem och förmågeskapande underhållskedjor. 
Stridsvärde är en stor del av förmågan uthållighet. De inledande striderna vid en operation 
eller insats har direkt påverkan på stridsvärdet, och kan således påverka en chefs planering 
och tankar kring just uthållighet. 
 
Punkter som bidrar till att uppnå uthållighet är bl a:  

 Taktikanpassning. 
 Till uppgiften rätt tilldelad materiel och utrustning. 
 Väl fungerande underhålls-, personal- och sjukvårdstjänst. 
 God fysisk och psykisk prestationsförmåga. 
 Överraskning.71 

 
Förmågorna verkan, rörlighet och skydd påverkas och kan inte fungera effektivt om stöd av 
sjukvård, transport, förnödenheter och teknisk underhåll d v s stora delar av uthållighet inte 
finns. I insats eller under en konflikt sätter uthållighet ofta gränserna för vad som kan utföras 
och inte.72 Uthållighet gynnas av en nätverksbaserad organisation där tjänster och förband i en 
effektiv samordning med civila resurser med fördel kan möta uppkomna behov. 73 

3.3.2 Rörlighet 
Enligt Försvarsmaktens doktriner från 2005 definieras begreppet rörlighet enligt följande: 
                                                
68 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, p.30 
69 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, p.31 
70 Ibid., p.73 
71 Ibid., p.73-74 
72 Försvarsmakten (2002), Militärstrategisk doktrin, p.77 
73 Ibid., p.130 
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Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga resurser i tid och rum så 
att eget och överordnat mål kan uppnås.74 

 
Markoperativ chef kan även erhålla stöd i form av sjö- och lufttransporter. Transportmedlen kan 
vara Försvarsmaktens fartyg, båtar, helikoptrar, flygplan och inhyrda transportresurser.75 

 
Vikten av rörlighet på markoperativ nivå är ofta högt prioriterad, och sätts i paritet till 
motståndarens möjlighet till rörlighet. Det är först då vi kan avgöra om våra förband uppnår 
rätt omfattning av rörlighet. På den markoperativa nivån handlar rörlighet praktiskt om att 
leda och manövrera förband och transporter inom eller mellan operationsområden. 
Insatsområden där vi har enstaka förband över stora ytor, ställs höga krav på rörlighet för att 
skapa effekt på taktisk nivå. 
 

Under överskådlig tid kommer Försvarsmakten och övriga delar av totalförsvaret att vara 
beroende av transporter med standardfordon och andra fordon med begränsad framkomlighet.76  

 
Genom att skapa/ främja förmågan rörlighet med våra resurser kan vi: 77 

 Skapa förutsättningar för att nå effekt. 
 Undvika motståndarens direkta påverkan. 
 Ta och behålla initiativet. 
 Tillfoga oss nyckelterräng. 
 Överraska en eventuell motståndare. 

4. Fallstudie 

4.1 Försörjning i Afghanistan 
Försörjningsflödet från hemmanationen till enheterna i operationsområdet ser enligt svensk 
organisation ut på följande sätt:78 

 
Vid långvariga insatser bedrivs försörjningen av idag tre olika metoder; genom leverans från 
Sverige. Genom att upprätta avtal med företag och göra inköp av förnödenheter i landet på 
plats. Alternativt att genom samarbete med andra militära aktörer i insatsområdet lösa 
förnödenhetskedjan. När insatser genomförs under längre tid, försöker logistikledningen på 
plats skapa kontakter och skriva avtal med leverantörer från värdlandet. Dock skall 
insatsförbandet aldrig ta för givet att värdlandet kan ge logistiskt stöd utan måste alltid 
flexibelt och anpassat nyttja egna resurser i det omfång det krävs.79 
                                                
74 Försvarsmakten (2005), Doktrin för markoperationer, p.69 
75 Ibid., p.70 
76 Ibid., p.70 
77 Ibid., p.71 
78 Föreläsning av Mj Thomas Lyck vid logistikskolan 2009-02-03 
79 Försvarsmakten (2007), H Logistik, p.41-42 
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I Afghanistan flygs förnödenheter in till den strategiska flygplatsen i Marmal (10km öster om 
Mazar-E-Sharif). Därifrån avgår transporter från förrådet på Marmal till Campen i Mazar-E-
Sharif och distribueras ut till provinskontoren och de enheter som är i behov av förnödenheter. 
För att skapa oregelbundenhet och skydd för transporterna transporteras förnödenheter 
växelvis från huvudförrådet för SWECON och den strategiska flyplatsen.80 
 
I intervju Erik Johansson (C MOVCON) i Afghanistan framkom följande citat: 81 
 

– I Afghanistan i nuläget så har vi avtal med civil transportör (Supreme) och med dem har vi för 
avsikt att skicka icke "skyddsvärd" utrustning och materiell. Uppbyggnaden av egna 
transportresurser är helt avgörande för att kunna nå bra effekt i rimlig tid. I nuläget ligger vi på 
gränsen till för lite härnere (4 M&S 124) och organisationen är inte den bästa.  

 
I Afghanistan idag har NSE (National support element) och MOVCON (Movement 
coordination) tydliga problem vad avser egna resurser och måste anlita civila transportörer för 
att uppnå kapacitet att leverera. De resurser som det svenska förbandet har mellan den 
strategiska flygplatsen i Marmal och Mazar-E-Sharif är 4st min- och splitterskyddade lastbilar 
av modell Scania P124. Resursen är exklusiv och ständigt aktiv med transporter, vilken gör 
den sårbar för friktioner. 

 
– Vi kör ju in vägarna och får fram en tid på en viss sträcka. Rapporter från förband som kört 
sträckan nyligen har stor betydelse för planeringen. 
Vissa sträckor skiftar det mycket i tid mellan de gånger det är bra vägförhållanden och de 
tillfällen de är sämre speciellt under vinter och vår.  
Vintertid över bergen kanske inte är det smartaste valet. 
När vi kör så tar vi till bra med reservtid, det är alltid något som skiter sig längs vägen.  
Till våra provincial offices så kan vintern ställa till det lite. 
Där finns en stor fördel med om man kan lyfta (hkp) in en last istället för att vara beroende av 
väg.82 

 
Till provinskontoren sker eskorterade underhållstransporter en gång i veckan. En transport 
innehåller standardiserat en lastbil med ca 3 ton förnödenheter, och en logistiklastbil med 
reservdelar, förbrukningsmateriel etc. Beställningar av förnödenheter är i regel precis som 
hemma i Sverige. Enheterna lämnar in en underhållsrapport, kvartermästaren vid 
provinskontoret beställer från Marmal och förnödenheterna levereras veckan efter.83 

 
Klimatet i Afghanistan är varierande och vissa perioder på året påverkar de landstransporter 
så pass att förnödenheter kan ha svårt att nå fram. Omloppstiderna är då betydligt större och 
behovet av alternativa lösningar ökar. Hot mot transporter längs försörjningsvägar är 
framförallt IED, övrig trafik och till viss del OXA från tidigare aktörer. OXA består till stor 
del av stridsvagnsminor och ammunition som inte undanröjts efter den sovjetiska närvaron 
mellan 1979-1989.84 

                                                
80 Ur intervju med Erik ”kirre” Johansson, Chef MOVCON Fs 18 Afghanistan (2010-04-21) 
81 Ur intervju med Erik ”kirre” Johansson, Chef MOVCON Fs18 Afghanistan (2010-04-13)  
82 Ur intervju med Erik ”kirre” Johansson, Chef MOVCON Fs 18 Afghanistan (2010-04-27) 
83 Ur intervju med Karl Gunnarsson, Chef MOT Y FS18 Afghanistan (2010-05-08) 
84 Arméns taktiska stab G2 (2007), Handbok Afghanistan andra utgåvan, p.24-25 
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4.2 Mobile observation team 
Är mindre enheter som består av mellan 6 till 8 soldater samt en lokal tolk. Enheternas 
patruller sträcker sig mellan 1- till 7 dagar, och kan i särskilda fall bli över en vecka. Mobile 
observation teamens huvuduppgift är att inhämta information från tilldelat operationsområde 
och lyder under provinskontorschefen. Enheternas uppgift är också att bistå med utveckling 
och förslag till hur förbandet ska kunna bistå i området. Vissa enheter har särskilt utvalda 
personer som innehar specialkompetens för att kunna bistå med konsultering och idéer. MOT 
är ISAF:s så kallade ambassadörer ute i provinsen och fungerar som de fem sinnena utåt.85 
Enheterna opererar med utgångspunkt från ett provinskontor i Sheberghan, Sar-E-Pol och 
Aybak, som är lokaliserat som utpost ca 10-15 mil eller vid bra förhållanden 2 timmars 
fordonsmarsch från Mazar-E-Sharif.86 Sar-E-Pol och Aybak är lokaliserade öster respektive 
söder om Mazar-E-Sharif, upp i högre bergsterräng. Sheberghan är lokaliserat väster om 
Mazar-E-Sharif. 
 

… - bilarna är alltid packade för minst tre dygn. Det som tar plats är vatten och all ammunition. 
Ska vi vara ute på längre patruller är det framförallt vatten och drivmedel som vi inte får med 
oss tillräckligt utav. I dagsläget har vi löst det genom att låna släpvagnar från amerikanska 
kollegor.87 

 
Vid uppgifter som sträcker sig upp till 7 dygn, måste enheterna i dagsläget ersätta drivmedel 
och inhandla vatten i lokala byar, p.g.a. utrymmesskäl i fordonen.88 
I dagsläget färdas MOT:s enheter sällan ensamma, och vid större operationer genomförs dessa 
av hela provinskontoret, ca 20-25 personer. 
 

MOT, Military Observation Team. MOT är en enhet som arbetar mycket självständigt och ofta 
långt ifrån andra förband. Detta ställer höga krav på personalen, både i form av personliga 
färdigheter och stor personlig mognad. Vidare innebär detta att varje medlem i gruppen måste 
kunna arbeta självständigt och kunna ta egna initiativ MOT-tjänsten innebär att man under alla 
förhållanden och under flertalet dagar befinner sig ute på patrull på den Afghanska landsbygden. 
Detta ställer krav på en stor uthållighet, både fysiskt och psykiskt, bland de som ingår i MOT. 
Tjänsten innebär att man dagligen kommer i kontakt med lokalbefolkningen vilket ställer krav 
på både öppenhet och anpassningsförmåga.89 
 

Befattningsbeskrivningen från Försvarsmakten skriven för tjänster i MOT, beskriver lite 
vilken typ av tjänst det är i enheter som soldat, samt vilka egenskaper man som person bör 
inneha. I texten går det att lyfta fram några specifika delar som är ett MOT:s unika vardag. Att 
kunna genomföra patruller på afghanska landsbygden, varvid kontakt med lokalbefolkningen 
ställer krav på öppenhet och anpassningsförmåga. Deras verkansområde är den afghanska 
landsbygden, varvid terrängframkomligheten är mycket nedsatt. Det ställer höga krav på 
uthållighet och soldatens enskilda styrka och prestationsförmåga. Faktorer som kan 
förknippas till logistik och den mentala tryggheten att försörjningskedjan fungerar oavsett 
väder, terräng eller hotbild.  

                                                
85 Arméns taktiska stab G2 (2007), Handbok Afghanistan andra utgåvan, p.3 
86 Definition på mobile observation team från NATO (http://www.natochannel.tv/default.aspx?aid=4097) (2010-
04-27) 
87 Ur intervju med Gunnarsson Karl, Chef MOT Y FS18 Afghanistan (2010-05-08) 
88 Ur intervju med Gunnarsson Karl, Chef MOT Y FS18 Afghanistan (2010-05-08) 
89 Försvarsmakten, Befattningsbeskrivning (http://www.forsvarsmakten.se/sv/Rekrytering/Sok-internationell-
tjanst/) (2010-04-27)  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum 2010-06-27   
Jonas Börbrink  22 (36) 
OP 07-10 
    

   

    

5. Avhandling  
Behandlar resultatet på den huvudfrågeställning som studien grundas på. Slutsatser dras 
utifrån presenterad empiri, fallstudie och föranledd diskussion.  
Ny empirisk fakta kommer inte presenteras här utan resultat och slutsatser går att återfinna i 
redan presenterad empiri.90 

5.1 Analys av fallstudie 
Logistikkedjan från Sverige till Afghanistan sköts till stor del med flyg och fartygstransporter. 
Transporterna anländer ner till den centrala lagerhållningen vid Marmal strax utanför Mazar-
E-Sharif. Försörjningskedjan mellan Marmal och Mazar-E-Sharif är tämligen kort och 
transporter mellan lager och camp, sker frekvent. Dock är resurserna relativt små och de fyra 
lastbilar som trafikerar transportvägen är synnerligen viktiga och är tillika mycket sårbara. För 
att komplettera egna resurser har Försvarsmakten avtal med ett civilt företag som heter 
Supreme. Genomförande av rutintransporter innebär risk att bli förutsägbar. I och med att 
förbanden i Afghanistan har ett fåtal vägar att genomföra sina transporter på, måste 
planerande chefer använda sig av tidsfaktorn att justera transporter utefter till ett oförutsägbart 
schema. Arbeten med att bygga ut vägnät och skapa större rörlighet genomförs ständigt, trots 
det så är de tyngre transporterna fortfarande väldigt begränsade. 
 
Efter att ha intervjuat personal som är på plats i Afghanistan (FS18) vid Marmal, framkom det 
att de är i behov av större distributionsresurser eller framförallt alternativa försörjningssätt. 
Mellan Marmal och de olika provinskontoren sker transporter på landsväg veckovis, och kan 
beroende på väder och årstider bitvis ha mycket dålig framkomlighet. Till provinserna Aybak 
och Sar-E-Pol är terrängen till stor del bergsterräng och sandslätter, vilket skapar extrema 
förhållanden vid väderomslag, så som sandstormar, snöstormar och starka flöden.  
 
MOT är en speciellt kompentent enhet, och kriterierna för att få en befattning i ett MOT är 
högt ställda. Kraven på enskild soldat är att vara uthållig och fysiskt samt psykiskt stark. 
Soldaten måste vara beredd på oförutsägbara situationer och kunna vara öppen och social mot 
afghanska lokalbefolkningen. De benämns som ambassadörer för ISAF och har ett krav att på 
bästa sätt kunna förmedla ISAF:s vilja, handlingskraft och hjälp ut till byar och avlägsna 
platser. Trots att de är förberedda måste enheterna återhämta på veckobasis. 
 
Försörjningskedjan i Afghanistan är idag högt belastad, och det framgår av fallstudien och 
mitt intervjuunderlag att behovet av alternativa resurser uppskattas. Dock ser MOT som är 
nere i Afghanistan idag, att luftburen försörjning skulle vara bra, men att det nog finns andra 
områden som måste prioriteras. De anser att bara frågan diskuteras, bidrar till att utvecklingen 
tas i rätt riktning. Av analysen framträder faktorer som terrängframkomlighet, lastförmåga 
och hot som faktorer, vilka avgör tillvägagångssätt för uppträdande och försörjning.  

5.2 Diskussion av problemställning 
Hur kan luftburen försörjning underlätta logistikkedjan internationellt och bidra till ökad 
rörlighet och uthållighet för enheter vars huvuduppgift är att verka på djupet i ett 
operationsområde. 
 

                                                
90 Ejvegård R. (2003), Vetenskaplig metod, p. 91 
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Erfarenheter av att fälla och landa in förnödenheter kan spåras hela vägen tillbaka till andra 
världskrigets första del, då man visserligen på försök fällde både trupp och materiel samtidigt. 
Det gav oanat goda resultat och metoden att försörja marktrupper från luften spreds över hela 
Europa. Ryssland, Tyskland, Storbritannien och framförallt USA var aktörer som nyttjade 
luftburen försörjning i syfte att överkomma hot och hinder från terräng och motståndare. 
 
Luftburen försörjning innefattar tre principer; airland, airdrop och slingload. 
Med den första principen airland, lyfts förnödenheter in till etablerade flygplatser, vilket 
innebär att större resurser kan transporteras samtidigt.  
airdrop är den princip som ofta förknippas till luftburen försörjning, förnödenheter släpps till 
marken med eller utan fallskärm och på låg eller hög höjd. Principen bygger på att det i 
insatsområdet inte finns etablerad infrastruktur så som landningsbanor, utan där 
förnödenheterna tas emot av enheter med utbildad personal avseende fallskärmar och 
paketering. Det innebär att kravet och trycket på de enheter som tar emot förnödenheterna blir 
än högre, däremot finns inget krav på infrastruktur. Principerna airdrop och airland, används 
av andra nationer som strategiska resurser och Sverige använder sig i dagsläget av airland till 
insatsområdet, mellan Sverige (JSS) och strategisk flygplats. Konceptet för airland principen 
är fastställda och bestämmelser och regler för hur verksamheten skall genomföras. Däremot 
har Sverige avseende airdrop inga klara koncept för hur vi ska taktisera med principen vad jag 
kunnat hitta, och behovet av doktriner, regelverk och styrdokument för sådan verksamhet är 
ett behov. 
 
När det gäller slingload eller hänglast under helikopter, är denna princip väl beprövad både av 
Sverige och av andra nationer. Principen har testats med svensk helikopter 4, och har hög 
kapacitet att lyfta förnödenheter över stort areal. Hänglast har som de andra principerna 
fördelen att de inte begränsas av terrängvariationer, utan kan verka trots att terrängen är 
oframkomlig. Begränsningarna med hänglast är koncentrerat till helikopterprestanda. Det 
innebär att om en nation innehar ett stort och driftsäkert helikoptersystem, kan hänglast- 
principen försörja enheter långt in i ett operationsområde. 
 
Under en studie gjord i Sverige 2007 till 2009, gjordes tester med helikopter 4 och det gav vid 
hand att systemet mycket väl skulle klara försörja förband internationellt. Erfarenheter av 
hänglastad försörjning har spårbarhet tillbaka till Vietnam och helikoptervapnets ungdom. 
Åren av hänglastens existens är något färre än de andra två principerna, men har under senare 
delen av 1900- talet och 2000- talet, varit en mycket mer använd princip på operativ/taktisk 
nivå av olika nationer. I dagsläget är principen en utav de främsta försörjningssätten vid 
insatser av mindre enheter på djupet av operationsområdet för exempelvis USA och 
Storbritannien. 
 
Rörlighet och uthållighet är som tidigare åskådliggjorts förmågor i en tankemodell, för chefer 
och militär personal att grunda sin planering utifrån.  
Rörligheten i en operation är för mig både direkt och indirekt. Att syfta på rörligheten ur ett 
direkt perspektiv, innebär att planeringsprocessen fokuserar på just rörlighet, och detta får stå 
i centrum för vad man vill uppnå. Det indirekta perspektivet syftar till att planeringsprocessen 
och genomförandet av verksamhet i operationsområdet inte fokuserar på rörlighet. Dock 
försöker man med metoder och tillvägagångssätt underlätta rörlighet genom övriga förmågor 
eller operationella verktyg så som taktiska tillämpningar. Inom försörjning har 
rörlighetsförmågan en mycket stor del, då syftet med logistik och försörjning är just att kunna 
ersätta och understödja hela operationens förmåga till rörlighet och uthållighet. För chefer och 
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befattningshavare vid enheter med logistik som huvuduppgift, innebär det flexibla möjligheter 
i tillvägagångssätt, och fler möjligheter för befattningshavare att nå framgång ges. 
Vad avser luftburen försörjning är detta ytterligare en möjlighet att övervinna hinder, som 
marktransporter annars ställs inför. Genom att lyfta försörjningen från marken och fälla in 
förnödenheter i ett område bidrar man till befintligt logistikkoncept. Handlingsfrihet och 
resurseffektivitet är två av de konceptuella vinnarna med luftburen försörjning. 
På enheter som opererar på djupet i ett operationsområde finns det ett högt krav på uthållighet 
och rörlighet, kravet är ett mycket viktigt kriterium för att de ska kunna verka och lösa 
uppgift. Luftburen försörjning kan med god räckvidd, hög kapacitet och framkomlighet, nå 
fram till dessa enheter och försörja dessa. I och med det ökar dess rörlighet och de kan arbeta 
under längre perioder och på större avstånd från bas. 
 
Vad avser uthållighet, är denna förmåga något som är viktigt för alla förband inom ett 
operationsområde. Uthållighet förknippas ofta till logistik och försörjning. Dock är uthållighet 
för mig precis som rörlighet indelat direkt och indirekt. Det direkta perspektivet syftar till att 
fokusera på uthållighet och åtgärder för att bibehålla eller öka enheters uthållighet just där, 
just då. Genom att delat fokusera på försörjning, och personalrelaterade åtgärder, så som 
själavård, återhämtning och sjukvård. Den indirekta uthålligheten syftar till att på sikt skapa 
ett uthålligt förband med högt stridsvärde över en längre tid. Då lite mindre fokus läggs på 
försörjning och mer fokus på planering av verksamhet och hushållande med resurser.  
 
Avseende luftburen försörjning, kan metoden både bidra till den indirekta och direkta 
uthålligheten. Genom dess tillgänglighet och flexibilitet kan metoden bidra med att 
stridsvärdet hålls på de förband som försörjs, samtidigt som besättningarna för de långa 
marktransporterna kan användas till andra mindre uppgifter vilket skapar högre stridsvärde på 
dessa. Ges stöd i form av hänglast från helikopter, ökas även tillgängligheten för medicinska 
evakueringstransporter, vilket bidrar till ett större psykologiskt stöd hos enheter långt in i 
operationsområdet.  
Uthållighet är en bred förmåga som är applicerbar vid många typer av logistiska moment. Det 
är därför luftburen försörjning i stor utsträckning med de tre olika principerna kan bidra till 
ökad uthållighet och skapa bättre förutsättningar för chefer att hantera denna förmåga. 
 
Genom analysen av fallstudien Afghanistan, tolkar jag resultatet som att luftburen försörjning 
skulle kunna underlätta logistiken i insatsområdet. Vad avser MOT och provinskontor skulle 
hänglastmetoden vara ett sätt att övervinna terräng och klimatrelaterade problem som ständigt 
är närvarande. De skulle med hjälp av den metoden också kunna transportera personal och 
sjukvårdsresurser via luften istället för med marktransporter. MOT som verkar ute på patruller 
och genomför operationer under längre tid, skulle kunna understödjas med både försörjning 
och medicinsk evakuering. Vilket bidrar till både deras direkta och indirekta uthållighet och 
rörlighet. 
Avslutningsvis luftburen försörjning är för Sverige en mycket exklusiv resurs. Att ha en sådan 
förmåga att kunna transportera förnödenheter och trupp, är kostsamt. I dagsläget i 
Afghanistan finns inte riktigt ett nödställt behov av funktionen. Men alla som intervjuats och 
den information jag kunnat erhålla, pekar på att luftburen försörjning skulle helt klart kunna 
underlätta logistiken i insatsområdet, speciellt som nu när hotbilden ökar i området. Jag tror 
det är viktigt att noggrant utreda den logistiska delen i våra insatsområden idag, då jag flera 
gånger ”snubblar” över en uppsjö av brister, begränsningar och förslag till lösningar.  
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5.3 Slutsatser 
Resultatet av studien visar att luftburen försörjning skulle öka enheters uthållighet och 
rörlighet i ett insatsområde. Funktionen kan underlätta logistikkedjan vid en insats med 
förutsättningar så som den i Afghanistan. Resultatet visar på att utifrån den fallstudie och 
empiri som presenterats, kan ett framtida koncept med hänglast- transporter vara av största 
intresse. Enheter som verkar på djupet av ett operationsområde har idag begränsad rörlighet 
och uthållighet, kopplad till försörjning. Dessa enheter skulle med stöd från luftburen 
försörjning kunna verka under längre tid och med högre rörlighet i ansvarsområdet. Studiens 
resultat grundar sig på de värden och den information jag lyckats samla på mig under 
tidsperioden vi fått tilldelad. Studien påvisar dock att funktionen är relativt exklusiv, och de 
nackdelar som studiens empiri presenterade är viktiga att evaluera inför eventuella doktrinära 
eller konceptuella införanden. 
 
Slutsatser: 

 För chefer och befattningshavare vid enheter med logistik som huvuduppgift, skulle 
luftburen försörjning innebära möjligheter i tillvägagångssätt och flexibilitet. 

 
 Luftburen försörjning kan med god räckvidd, hög kapacitet och framkomlighet, nå fram 

till dessa enheter och försörja dessa. 
 

 Luftburen försörjning, kan bidra till uthållighet. Genom dess tillgänglighet och flexibilitet 
kan metoden bidra till högre Trafiksäkerhet för MOT och de slipper köra med överlastade 
fordon, låna materiel av andra enheter eller begränsas av egen förmåga. 

 
 Luftburen försörjning är för Sverige en mycket exklusiv resurs, och i dagsläget finns inte 

det akuta behovet av ett alternativ. Dock anser alla befattningshavare jag talat med att 
utveckling måste ske och alla studier och diskussioner som görs inom området är bra att 
föra ämnet i rätt riktning. Speciellt då vår hotbild i insatsområdena konstant ökar. 

 
 Med ett driftsäkert helikoptersystem kan en nation nyttja hänglast- principen och försörja 

enheter långt in i ett operationsområde. 
 

 Att utveckla en förmåga med luftburen försörjning internationellt bidrar till att svenska 
Försvarsmakten på ett effektivt sätt utvecklar sin interoperabilitet. 

 
 Att utveckla och använda sig av luftburen försörjning är avsevärt mer kostsamt än 

landsvägstransporter, och kräver stora resurser i form av driftstödsresurser. 
 
Resultatet av denna studie anser jag är som en liten del i en lång utvecklingsprocess. Jag har i 
studien lyckats redogöra för hur logistik fungerar både praktiskt och som koncept till förband 
i insats. Jag har valt att fokusera på försörjning av förnödenheter enligt NATO standard och 
lyckats visa hur Sveriges organisation fungerar i Afghanistan idag med hjälp av en väl 
inriktad fallstudie. För att få god förståelse för luftburen försörjning, valde jag att beskriva 
och framställa empiri kring metoden. Detta åskådliggörande gör det lättare att förstå och se 
potential och användningsområden för luftburen försörjning.  
Den första av mina slutsatser utifrån upplägget av studien är att det är viktigt att veta hur ett 
område fungerar idag, och hur metoder så som luftburen försörjning fungerar för att kunna få 
ut något resultat. Studien påvisar hur komplext logistikområdet är, och jag har med 
försörjning specifikt framställt dess kedja. Det skapar en inblick i hur verksamheten löses. 
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En andra slutsats som jag kunnat dra utifrån studien är att ju större och komplexare ett område 
är, ju svårare är det att avgränsa utan att skära bort vitala områden för studien. Under studiens 
första del valde jag alternera arbetet kring inledning, med litteratursökning och 
kontakttagande inför intervjuer. Det gav vid hand att om jag låter flera områden vara aktiva 
samtidigt, är det lättare att inte fastna i processen, utan kunna variera mellan att nedteckna 
inledning och söka fakta. Den tid som jag ålade att söka information var väl tilltagen, och 
resulterade i flera goda källor. Min teknik att skapa brett spektra av litteratur underlättade 
filtreringen av källor genom mina kriterier. I studien har jag valt att använda flertalet 
utländska källor, där källkritiken varit lite svårare att fullfölja. Dock har jag enligt mina 
kriterier fokuserat på statligt utgivna handlingar och studier som inriktar sig mot luftburen 
logistik, logistik eller insatser.  
 
Den tredje slutsatsen som jag dragit är att när intervjupersoner är under insats skapas naturliga 
omloppstider. Då jag sökte intervjukällor från insatsen i Afghanistan och MOT, fick jag erfara 
att de har mycket arbete och inte alltid goda kommunikationsmöjligheter. Det som skulle 
kunnas göra bättre vid en liknande studie i framtiden, är att välja intervjupersoner som nyligen 
varit i insats men som återvänt till Sverige. Då skapas bättre förutsättningar för tillgänglighet 
och kommunikationsmöjligheterna är avsevärt större.  
Fjärde slutsatsen som dragits utifrån studien och arbetet är att processen måste initieras tidigt, 
då friktioner, omloppstider och ev. metoder tar tid att genomföra. Av den tid som är avsatt är 
inte all tid min att styra, utan det är till stor del andra personer eller väntetider som styrt under 
processen. 
 
Slutsatser av studien kortfattat: 

 Viktigt att veta hur situationen ser ut idag och åskådliggöra detta för sig själv och 
för läsaren. 

 Komplext område gör det svårt att veta vilka delar som ska tas med och vilka som 
inte ska vara med. 

 Försök hitta intervjupersoner som är tillgängliga, och försök inte alltid sikta på det 
absolut senast insatta. 

 Initiera arbetsprocessen tidigt, så att det finns buffert för svarstider och friktioner. 
 

5.4 Egna reflektioner 
Efter att ha arbetat med denna studie, ser jag ett tydligt mönster för hur Försvarsmakten och 
logistikkedjan skulle kunna nyttja metoden luftburen försörjning i framtiden. I den 
utvecklingsplan som Försvarsmakten tagit fram 2009, skrivs det fokuserat på att luftburen 
försörjning ska utvecklas. Inriktningen för hela Försvarsmakten är också att man ska kunna 
verka mer interoperabelt och flexibelt. Områden som jag ser en självklar plats för luftburen 
försörjning, speciellt hänglast konceptet med helikopter. Problemet som Försvarsmakten står 
inför, är att utveckla ett nytt helikoptersystem. Ett system som kan ha kapacitet att genomföra 
hänglast- transporter. I och med att ett nytt system skall köpas in enligt förslag, testas och 
utvecklas, spår jag att framtiden för hänglast- transporter kommer att dröja innan vi kan se de 
i insatsområden. För övriga metoder och principer, så som airdrop och airland, spår jag att det 
är förmågor som ställer lite för höga krav för svenska Försvarsmakten att genomföra. Både 
ekonomiska resurser och resurser i insatsområdet begränsar hur utbrett metoderna kan vara.  
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Att fälla förnödenheter till små enheter djupt in i ett operationsområde, ser jag inte som 
resurseffektivt, och belastningen på enheterna blir än högre om fällningsutrustning skall 
återföras. Ett svenskt användningsområde för fällning vid insats, skulle vara om enheter blir 
avskurna och om hotbilden blir mycket hög. För övrigt har jag svårt att se att vi skulle fälla 
förnödenheter med fallskärm i ett insatsområde, framförallt inte på operativ eller taktisk nivå. 
 
Vad avser airland, så spår jag att metoden fungerar väl för Sverige mellan hemmanationen 
och en strategisk flygplats i området. Det är dock mycket resurskrävande att bemanna fler 
flygplatser inom ett insatsområde, och för mindre enheter i Afghanistan anser jag att airland 
inte är aktuellt. Varken nu eller för framtiden. Under studien valde jag att se på amerikanska 
motsvarigheter till luftburen försörjning. Jag anser att vi bör använda erfarenheter från andra 
länder som genomför skarp luftburen försörjning, och se vilka möjligheter vi har och sedan 
med interoperabilitet söka stöd och stöttning för att utveckla en metod som passar oss och 
våra resurser. Eventuellt implementera luftburen försörjning i Swedish Air Element. 

6. Behov av fortsatt forskning 
Denna studie var en mindre fortsättning på en tidigare studie som genomförts, och syftar till 
att dels träna mig som studerande på metoden uppsatsskrivande, men även försöka skapa ett 
underlag för framtida studier. Nedan följer ett antal förslag som jag analyserat fram utifrån 
min studie. Områden som jag anser kan behövas fortsatta studier inom. 
 

 Genomföra en komparation mellan svenska förmågor och utländska förmågor? 
 Likheter och skillnader i utrustning inom luftburen försörjning? 
 Vad skulle kostnader och omfattning vara för Sverige att upprätta funktionen vid 

insats? 
 Hur kan luftburen försörjning i det tredimensionella stridsrummet bidra till verkan för 

konventionella förbandstyper?  

7. Sammanfattning 
Studien visar att ur studiens perspektiv att luftburen försörjning ökar enheters uthållighet och 
rörlighet i ett insatsområde. Funktionen kan underlätta logistikkedjan vid en insats så som 
den i Afghanistan. Resultatet visar på utifrån fallstudien och empirin som presenterats, att ett 
framtida koncept med hänglast- transporter kan öka rörligheten och uthålligheten vid insats. 
 
Under 2009 skapades en utvecklingsplan för Försvarsmakten, med planeringsanvisningar hur 
verksamheten inom organisationen ska vidareutvecklas och effektiviseras. Prioriteringar 
avseende logistik är aktuellt och vårt krav på interoperabilitet ökar ständigt. Logistik är det 
område som under 2011-2020 skall prioriteras för att flexibelt och effektivt kunna möta de 
krav som operationer kräver i framtiden. 
Studien syftar till att beskriva och belysa området logistik och utvecklingsmöjligheten med 
luftburen försörjningen. Studien skall belysa hur en för Sverige ny förmåga kan underlätta 
logistikkedjan och bidra till ökad uthållighet och rörlighet för specifika förband i insats. Fokus 
i studien ligger på mobile observation team som exempelenhet för specifika enheter, och är i 
studien ett sätt för författaren att åskådliggöra relevanta behov, begränsningar och 
möjligheter. 
 
I studien framläggs en fallstudie av Afghanistan, som syftar till att belysa dagens situation och 
skapa underlag för diskussion kring hur luftburen försörjning kan bidra vid svensk insats. 
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Material i studien är framförallt svenska och amerikanska doktriner. Till dessa har källor som 
rapporter, Internet dokument utgivna av Försvarsmakten och NATO använts. Till dessa har 
intervjuer genomförts i syfte att skapa verklighetsförankring och för att få svar på specifika 
frågor i fallstudien. För att skapa hög vetenskaplig förankring har en bred litteratursökning 
och källinsamling föranlett studien, och empirin har i stundtals fall flera källor kopplade till 
samma avsnitt. 
 
Den fallstudie, empiri och intervjuunderlag som presenteras, analyseras genom en diskussion. 
Diskussionen renderar i ett antal slutsatser, som av författaren anses relevanta och som svarar 
på frågeställningen. Under slutsatser ges en prognos om framtiden för luftburen försörjning, 
som främst syftar till att främja fortsatta studier och stimulera till diskussion. Metod och 
tillvägagångssätt av studien sammanfattas med slutsatser och erfarenheter författaren tagit 
lärdom av och utvecklats inom. 
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http://www.forsvarsmakten.se/sv/Mediaspelaren/?mid=16309) (2010-03-31) 
 
Regleringsbrevet till Försvarsmakten 2010 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/regleringsbrev/Regleringsbrev.pdf (2010-04-07) 
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9. Bilaga 1 
ISAF- Afghanistan 
Stödjer regeringen för den islamska republiken av Afghanistan. Genomför insats i 
Afghanistan för att bryta viljan hos upprorsmakare och stödja tillväxten av landets nationella 
säkerhetsstyrka Afghan National Security Forces(ANSF). Detta för att skapa säkerhet och 
utveckling för samhället och befolkningen i Afghanistan. 
ISAF stödjer även samordningen och samarbetet mellan icke- regeringsstyrda organisation, 
hjälporganisationer och den afghanska regeringen. I det arbete som pågår att återuppbygga 
infrastruktur och social trygghet. ISAF stödjer även den afghanska polismyndigheten med 
utbildning utav personal samt upprätthållandet utav lag och ordning i landet.91  
 

Sverige har deltagit i Isaf sedan årsskiftet 2001/2002. Ursprungligen var Isafs uppgift att stödja 
säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. I början utgjordes det svenska bidraget av en 
underrättelseenhet, senare övergick bidraget i en enhet för civilmilitär samverkan (CIMIC, Civil 
Military Cooperation). Sverige har från början också deltagit med personal till Isafs högkvarter 
i Kabul. 

 
Våren 2004 avvecklade Sverige CIMIC-bidraget. I slutet av mars 2003 förändrades FN-
mandatet som ligger till grund för Isafs verksamhet och en ny resolution (1510) gav Isaf en 
större roll och mandatet utvidgades till att gälla hela Afghanistan. Det var då Isaf beslutade sig 
för att upprätta PRT (Provincial Reconstruction Team) i olika områden. Sverige bidrog till en 
början med personal till det brittiska PRT i Mazar-i-Sharif.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
91 http://www.isaf.nato.int/en/our-mission/ (2010-04-15) 
92 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ (2010-04-15) 
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10. Bilaga 2 

 
fig 1. Svenska ansvarsområdet i Afghanistan.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
93 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ (2010-06-07) 
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11. Bilaga 3 

 
Fig 2. Logistikledningen innesluter ansvar för planering och genomförande av de fyra funktionerna.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
94 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, p.18 
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12. Bilaga 4 
 

 
Fig 3. Fällning med fallskärm under system övningen 2010 i Skåne, Sverige95 
 

 

 

 

 
 
 

                                                
95 Artikel från Försvarsmaktens hemsida skriven i samband med systemträningsövningen som genomfördes 
våren 2010 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Ovningar/Forsvarsmakten-ovar-i-Skane/Nyheter/Forsorjning-fran-
luften/ (2010-06-07) 
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13. Bilaga 5 

 
Fig 4. Aktionsradie avser sträcka till och från avlastning (svenskt diagram).96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96 Försvarsmakten, Studie LOG 070903S, p. 21 
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14. Bilaga 6 

 
Fig 5. De grundläggande förmågorna indelade i en tankemodell för att uppnå effekt.97 

                                                
97 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik, p.9 


