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Sammandrag 

Studien omfattar ämnesområdena operativ miljö i instabila stater, tillsammans med militär 

operativ och taktisk logistik. Eftersom den operativa miljön och också syftet med det militära 

maktmedlet i viktiga avseenden är särskiljande vid stabiliseringsoperationer, i jämförelse med 

reguljär krigföring, innebär detta att även anpassningsbehoven för logistiken förändras. 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur logistik kan utformas vid 

stabiliseringsoperationer, för att därefter teoretiskt bidra till en logistik som är anpassad för de 

generiska dragen i denna typ av operativ miljö. 

Empirin till studien är framtagen från västerländska operativa och taktiska 

stabiliseringsdoktriner och teorin är hämtad från Moshe Kress Operational Logistics. Analysen 

genomförs med ett logistiksystems operationaliserade kriterier, och redovisar de 

framträdande anpassningsbehoven för varje skede i operationen. 

Resultatet visar att det framträdande behovet är att säkerställa kontinuitet i flödet, vilket 

förutsätter operativ flexibilitet. Undantaget är Secure-skedet där tillgänglighet, som i sin tur 

förutsätter överlevnadsförmåga, är det framträdande för att optimera logistiksystemet. En 

viktig slutsats är att Hold-skedet sannolikt innebär störst behov av anpassning och kapacitet i 

ett operativt logistiksystem, sett till operationen som helhet. 

Nyckelord: Stabiliseringsoperation, operativ miljö, logistik, Comprehensive Approach  

Antal ord: 17967 (18192) 
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Adaption to the operational environment - 
a study of logistics in Stabilisation 

 
Abstract  

The study covers topics operational environment in fragile states, along with military 

operational and tactical logistics. Since the operating environment and therefore the purpose 

of the military instrument in important respects are distinctive in Stabilisation, in comparison 

with regular warfare, this means adaptation needs for the logistics. 

The purpose of this study is to analyze and develop the logistics can be designed for 

Stabilisation, in order to contribute to the logistics adapted to the generic features of the 

operational environment.  

The empirical data for the study was developed by Western operational and tactical doctrines 

of stabilisation and the theory is taken from Moshe Kress Operational Logistics. The analysis 

carried out by a logistics system's operation formalized criteria, and presents the salient 

adaptation needs for each phase of the operation.  

The generic need for adjustment proved to ensure the continuity that requires operational 

flexibility. The exception is the Secure where attainability, which in turn requires the ability of 

survivability, is the dominant criterion for optimizing the logistics system. A key finding of this 

study is that the Hold is likely to generate the greatest need for adaptation and capacity in an 

operational logistics system, in terms of operation as a whole. 

Keywords: Stabilisation, Counterinsurgency, Comprehensive Approach, Operational 

Environment, Logistics  
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1 Inledning 
Användningen av markstridskrafterna sker sedan drygt ett decennium i en förändrad operativ 

miljö. När hotet från reguljärt krig minskat, har krigföring bland civilbefolkningen ökat 

dramatiskt. Denna irreguljära krigföring, kallad Counterinsurgency eller upprorsmotverkan, 

kommer de närmaste åren vara dimensionerande för krigföringens utveckling.1 Utvecklingen 

och dominansen av konflikter i den humanitära miljön, tillsammans med hot som saknar 

fysiska gränser, påverkar Försvarsmaktens verksamhet. En anpassning och inriktning mot dessa 

operationer är en tydlig vilja från regeringen, vilket framgår i propositionen ”Ett användbart 

försvar”2. 

Interventionerna i instabila stater, av i huvudsak västerländska koalitioner, är ofta legitimerade 

genom dess stöd till regeringssidan i värdlandet och av internationella eller regionala 

organisationer. Kännetecknande för denna konflikttyp är att de i grunden är ett politiskt 

problem, vilket i sin förlängning kräver en politisk lösning. Själva metoden för att förbättra 

säkerheten för befolkningen och på sikt få en stabil stat betecknas med begreppet 

Comprehensive Approach. Att i en multinationell miljö tillsammans med civila statliga, såväl 

som internationella, regionala och lokala organisationer, verka i operationsområdet påverkar 

det militära uppträdandet och uppgifterna.  

Det militära maktmedlets bidrag är främst att skapa säkerhet. Det görs dels genom att påverka 

och neutralisera motståndarna och skilja dessa från befolkningen i övrigt, dels genom att skapa 

inflytande över befolkningen genom förtroendeskapande åtgärder för regeringssidan. När 

säkerhetsaspekten nått en acceptabel nivå, där villkoren för att bedriva en civil verksamhet är 

uppfyllda, möjliggörs insatser som syftar till en återuppbyggnad av samhället. Det sker med 

inriktning mot ett fungerande rättsväsende, infrastrukturella investeringar och långsiktiga 

ekonomiska lösningar. 

Som utgångspunkt och kontextuell ram har valts den brittiska doktrinen JDP 3-40 Security and 

Stabilisation: The Military Contribution, därför att den anlägger ett hermeneutiskt perspektiv. 

Den eftersträvar en gemensam förståelsegrund och begreppsapparat, anpassad för civila och 

militära parter. Den kan även betecknas som ett konceptuellt verktyg som syftar till att ge 

Unity of Effort av de resurser som är inblandade i en stabiliseringsoperation. Därför används 

även den brittiska skedesindelningen som struktur för analysen. Teorin är hämtad från Moshe 

Kress bok Operational Logistics och utgår från sju kriterier, vilka är nödvändiga i ett 

logistiksystem. 

 

                                                           

1
 Centre de doctrine D’emploi des Forces (2010a), General Tactics, FT-02. Paris: Ministère de la défense, 

förord. 
Rid T (2010), Understanding Counterinsurgency: Doctrine, operations, and challenges. London: 
Routledge, s 78-79. 
2
 Regeringens proposition (2008), 2008/09:140 Ett användbart försvar. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/29/57/853ca644.pdf (2011-02-02) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/29/57/853ca644.pdf
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1.1 Problemformulering 
Studien omfattar ämnesområdena operativ miljö i instabila stater, tillsammans med militär 

operativ och taktisk logistik. Sverige deltar internationellt idag i operationer av ovan beskrivna 

karaktär och kommer att göra så under överskådlig framtid. Västvärldens stormakter använder 

operativa doktriner och taktiska Field Manuals, vilka styr planering och genomförande av 

operationerna, något som den svenska försvarsmakten saknar. Eftersom den operativa miljön 

och också syftet med det militära maktmedlet i viktiga avseenden är särskiljande vid 

stabiliseringsoperationer, i jämförelse med reguljär krigföring, innebär detta att även 

anpassningsbehoven för logistiken förändras. Avsaknaden av centrala styrdokument, vilka tar 

hänsyn till dessa skarpa insatser, innebär att en anpassning av logistiken till aktuella 

förutsättningar bygger på enskildas förståelse för den operativa miljön. Temat för denna studie 

är att analysera de element i den operativa miljön som har inverkan på den militära logistiken, 

då det saknas underlag och dokumentation hur den svenska försvarsmaktens operativa logistik 

ska planeras mot och anpassas till kontexten. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur logistik kan utformas vid 

stabiliseringsoperationer, för att därefter teoretiskt bidra till en logistik som är anpassad för de 

generiska dragen i denna typ av operativ miljö. 

1.3 Studiefrågor 
Vilka element i den operativa miljön har inverkan på logistik under en stabiliseringsoperation, 

med utgångspunkt från västerländska doktriner?3 

Vilka är de viktigaste kriterierna för att anpassa logistik till den operativa miljön under en 

stabiliseringsoperation?4 

Vilka slutsatser går att dra av resultatet för utformning av logistik under en 

stabiliseringsoperations fyra skeden? 

1.4 Centrala begrepp 
Utgångspunkten har varit brittisk terminologi hämtad från JDP 3-40, i andra hand används 

definitioner från teorin som är hämtad från Operational Logistics. Avseende definition av 

operativ miljö har Nato´s perspektiv använts, det beror på avsaknad av definitioner i de två 

styrande källorna för empiri och teori. Avsikten är att ge en allmän förståelse av begreppen, 

vilka fördjupas i analysavsnittet. Två engelska begrepp används genomgående i studien då 

motsvarande definierade svenska namn saknas. 

                                                           

3
 Med element avses de logiskt systematiserade faktorer i den operativa miljön som har inverkan på 

logistiksystem. 
4
 Med kriterier avses de strukturella och operativa beståndsdelar med vilka ett logistiksystem kan 

analyseras och utvärderas. 
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Comprehensive Approach 
Med begreppet Comprehensive Approach avses gemensamt förstådda principer och en 

kollaborativ process som förstärker sannolikheten för gynnsamma och långsiktiga resultat i en 

särskild situation. Den innebär integrerade och gemensamma ansträngningar riktade mot en 

överenskommen målsättning.5 

Counterinsurgency 
Begreppet definieras som de militära, juridiska, politiska, ekonomiska, psykologiska och civila 

aktiviteterna för att besegra eller neutralisera uppror, samtidigt som åtgärder riktas mot 

grundproblematiken.6 

Stabiliseringsoperation  
Med stabiliseringsoperation avses det brittiska operativa begreppet Stabilisation, som är 

processen som stödjer stater, vilka är på väg in i, är inne i eller på väg ur en konflikt, i syfte att 

reducera våldet. Särskilda fokusområden är att skydda befolkningen och viktig infrastruktur, 

aktivt stödja den politiska utvecklingen och institutionaliserandet av ledningsstrukturer, vilka 

leder till en politisk överenskommelse som bygger på icke-våldsmetoder för maktutövning. 

Processen ska även stödja förutsättningarna för ekonomi och samhällsutveckling.7 

Begreppsfloran på området är omfattande där den exakta definitionen av angränsande 

begrepp, som Stability Operations och Counterinsurgency Operations eller Clear, Hold, Build 

Approach, återfinns i respektive doktrinserie. Den svenska terminologin är bristfällig då vi 

saknar definitioner som skulle kunna vara klargörande för omfattning och ledningsnivå, därför 

används inte fälttåg, kampanj eller teater som begrepp i studien. Den skilda tabulaturen för 

ambitionsnivåerna eller skedena inom ramen för operationen förklaras i inledningen till 

analysavsnittet. 

Operativ miljö 
Operativ miljö kan beskrivas som summan av de förutsättningar och villkor, omständigheter, 

inflytande, karaktär och aktörer som påverkar verksamheten för de militära styrkorna och de 

civila organisationerna. Varje operation är unik.8 Ett försök att illustrera komplexiteten i den 

operativa miljön under stabiliseringsoperationer framgår nedan. De sammanflätade 

variablerna bildar kausala samband vilka kan vara svåra att förutsäga. 

 

                                                           

5
 Development, Concepts and Doctrine Centre (2009), Joint Doctrine Publication JDP 3-40 Security and 

Stabilisation: The Military Contribution. Bicester, Storbritannien: DSDA Operations Centre, s 2-2. 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

 
8
 Supreme Headquarters Allied Power Europe (2010), Bi-SC Joint Operational Guidelines 

Counterinsurgency (COIN). Belgium: NATO, s 1-5. 
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Figur 1. Variabler i den operativa miljön enligt SACEUR.
9
 

Operativ och taktisk logistik 
Operativ logistik är de sammantagna medlen, resurserna, systemen och processerna vilka 

bidrar till det gemensamma målet, att understödja militära operationer. Dessa medel, vilka är 

hämtade från strategisk logistiknivå, används av den operative chefen för att organisera den 

taktiska logistiken. Operativ logistik används för att understödja strid i tid och rum.10  

Definitionen som är hämtad från Operational Logistics (2002) visar på den kontextuella 

förändring som skett av krigföringen under det senaste decenniet. Inom ramen för 

Comprehensive Approach ska ur studiens aspekt ordet militära i ”understödja militära 

operationer”, tas bort och följaktligen ska sista meningen ”understödja strid i tid och rum” 

ändras till att understödja i tid och rum. En annan formulering är att främst understödja 

militära förband i tid och rum. Dessa nödvändiga förändringar påvisas i analysavsnittet. 

Definitionen av operativ logistik behöver för studien konkretiseras. Då samstämmigheten 

mellan de västerländska definitionerna av logistik vid militära operationer är hög kan den 

generiskt beskrivas omfatta: 

 anskaffning, lagring, transport, distribution och undanförsel av materiel 

 vidmakthållande, driftstöd, teknisk anpassning och omhändertagande av 

materielsystem 

 transporter i vid bemärkelse 

 anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring av anläggningar och 

faciliteter 

 anskaffning och tillhandahållande av tjänster 

 tillhandahållande av hälso- och sjukvård11 

                                                           

9
 Supreme Headquarters Allied Power Europe (2010), fig 2.3. 

10
 Kress M (2002), Operational Logistics. The Art and Science of Sustaining Military Operations. Norwell, 

MA: Kluwer Academic Publishers, s 40. 
11

 Försvarsmakten (2007), Grundsyn Logistik. Stockholm: Försvarsmakten, s 10, 31. 
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Generellt används även begreppen – bakre och främre nivå – för att dela in logistiken efter 

olika krav och resurser. Studien avser med logistik den främre nivån, som består av 

förbandsbundna och operativa logistikresurser vilka är styrda av taktiska och operativa krav.  

1.5 Avgränsningar  
Studien omfattar inte: 

 Strategisk logistiknivå tillsammans med förutsättningskapande expeditionär förmåga. 

 Den marina arenan. En stabiliseringsoperation där tillgång till sjöstridskrafter och 

framförallt dess förmåga att transportera, lagerhålla och hantera resurser påverkar 

radikalt ett logistiksystems uppbyggnad. Inte minst avseende kriteriet överlevnad, då 

”logistikbaser” kan försvaras på ett helt annat sätt än markbaserade dito.  

 Ekonomiska aspekter, dvs. multinationell kostnadsfördelning eller jämförelser mellan 

militär och civilt upphandlad logistik. 

 Matematiska optimeringsberäkningar för logistiksystem. 

 Styrprinciper för logistik. 

1.6 Tidigare studier och forskning 
För att ge en grund inför studien, och ta del av aktuell forskning, har sökningar gjorts på nätet 

och i databaser, vilka är åtkomliga från Anna Lind bibliotekets sida. Nyckelord som Stabilisation 

och Counterinsurgency ger ett stort antal träffar, där huvuddelen riktar sig till den strategiska 

nivån men ger också beskrivningar av den operativa miljön i operationsområdet. 

Problemområden som undersöks är också relaterade till ett ökat inflytande över 

befolkningsgrupper eller där skilda fokuseringsområden i operationer debatteras12. I samband 

med dessa sökord dyker artiklar upp om Comprehensive Approach, som till huvuddel 

diskuterar problematik med koordination av aktörer eller civil-militär samverkan.  

När Logistics används som sökord finns ett stort urval av intressanta studier. Flera är 

publicerade av den akademiska tidsskriften International Journal of Logistics: Research & 

Applications13. Den riktar in sig på ett brett spektra av vetenskapliga arbeten men syftar även 

till en praktisk förankring av kunskapen. Den överväldigande delen av forskningen för logistik 

berör den civila marknaden och en optimering mot ekonomiska aspekter, kortade ledtider och 

minimerad lagerhållning. 

En kombination av ovanstående sökord ger sorgefullt nog en mager läsning. I anglosaxiska 

databaser är de amerikanska analyserna dominanta där Army Sustainment bidrar med 

intresseväckande och aktuella artiklar från operationerna i Irak och Afghanistan. Ofta är 

                                                           

12
 People-centric or enemy-centric. 

13
 International Journal of Logistics (2011), Publicerade artiklar. 

http://web.ebscohost.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/ehost/detail?sid=b9b436e9-f997-4189-8d1b-
1c8fb1b506f4%40sessionmgr4&vid=7&hid=8&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d (2011-01-31) 

http://web.ebscohost.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/ehost/detail?sid=b9b436e9-f997-4189-8d1b-1c8fb1b506f4%40sessionmgr4&vid=7&hid=8&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
http://web.ebscohost.com.proxy.annalindhbiblioteket.se/ehost/detail?sid=b9b436e9-f997-4189-8d1b-1c8fb1b506f4%40sessionmgr4&vid=7&hid=8&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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perspektivet på taktisk nivå och berör materiel eller uppträdande och förmåga till anpassning. 

De till synes mest genomarbetade studierna, som i flera fall använder sig av ett operativt 

perspektiv, kommer från det amerikanska institutet RAND Corporation. Bland utbudet av 

bearbetade analyser riktar sig uppmärksamheten mot tre, vilka tangerar denna studies 

problematisering. En pekar på överväganden under stabiliseringsoperationer med inriktning 

mot uppgifter, som ska stödja den ekonomiska utvecklingen i värdlandet14. Något som denna 

studie återkommer till i analysavsnittet. Den andra fördjupar studien av verksamhet under 

operationerna som syftar till kapacitetsutveckling för värdlandets samhällsfunktioner och 

infrastruktur15. Den tredje behandlar lufttransporter och hur de bäst används under 

stabiliseringsoperationer. Analysen utgår från Counterinsurgency teori och det amerikanska 

flygvapnets doktrinserie där slutsatserna reflekterar de tre militära ledningsnivåerna16. 

Vid Försvarshögskolan finns ett flertal arbeten gjorda som riktas mot logistik, däribland en 

essäsamling från skolans chefsprogram17. Utöver essäerna finns tre uppsatser vilka studerar 

kombinationen av expeditionära operationer och logistik, där dagens stabiliseringsoperationer 

till del får betecknas som expeditionära. En av dessa avhandlar logistiska principers roll vid 

planering, och analysen sker mot förutsättningarna i reguljär krigföring18. Teorin bygger alltså 

på logisk deduktion av erfarenhetsvärden vilket anses som angränsande till denna studies teori 

vilken analyseras med systemkriterier. Eftersom kunskapsluckan som studien avser att fylla 

hämtar den övervägande delen av empirin från litteratur som är utgiven de senaste två åren, 

kan det förklara avsaknaden av forskning. Delar av empirin behandlar logistik sporadiskt i den 

åsyftade kontexten men saknar, eller redovisar inte, en civilt eller militärt förankrad teori för 

genomlysning av logistiksystem. 

                                                           

14
 RAND (2009a), Guidebook for Supporting Economic Development in Stability Operations. 

http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR633.pdf (2011-01-31) 
15

 RAND (2009b), Improving Capacity for Stabilization and Reconstruction Operations 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG852.pdf (2011-01-31) 
16

 RAND (2007), Airlift Capabilities for Future U.S. Counterinsurgency Operations. 
http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG565.pdf (2011-01-31) 
17

 Bolin A (2005), Militär logistik. Stockholm: Försvarshögskolan. 
18

 Wetterberg N (2009), Logistikprincipernas användning vid militär planering. Stockholm: 
Försvarshögskolan. 

http://www.rand.org/pubs/technical_reports/2009/RAND_TR633.pdf
http://www.rand.org/pubs/monographs/2009/RAND_MG852.pdf
http://www.rand.org/pubs/monographs/2007/RAND_MG565.pdf
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2 Metod och material 
Efter att ha beskrivit vad som ska göras och varför, kommer det här avsnittet förklara hur 

studien genomförs och vilket material som används för att ta fram ett validerat resultat. 

2.1 Tillvägagångssätt  
Inledningsvis presenteras den identifierade kunskapsluckan och sätts i ett sammanhang. Efter 

problematiseringen tas studiens syfte fram. Syftet kopplas därefter ihop med teori som ligger 

till grund för metodval och hur empirin hanteras, för att mynna ut i tre frågeställningar.  

Genom att använda strukturella och operativa kriterier för logistiksystem, hämtade från 

Operational Logistics, och operationalisera dessa till indikatorer så skapas studiens 

analysverktyg. Detta presenteras djupare i kommande avsnitt och utgörs av sju kriterier av 

vilka ett logistiksystem är beroende. Kriterierna anpassas och balanseras inbördes för att 

optimera systemet efter den operativa miljön. Resultaten för studiefråga två och tre, 

presenteras begreppsmässigt i form av de operationaliserade kriterierna. Eftersom empirin är 

generisk blir också de framtagna kraven och slutsatserna generiska för 

stabiliseringsoperationer. Det är dock värt att påtala att de nödvändiga värderingarna och 

tolkningarna som föranlett resultatet är gjorda i ett sammanhang av hur författaren uppfattar 

och tolkar kontexten. Resultatet ger därför inte absoluta svar, utan sannolika.  

För att ta fram faktorer i den operativa miljön, vilka har inverkan på logistik, krävs 

förförståelse. Avseende logistik krävs kunskap om operativt och taktiskt uppträdande och 

insikt om hur olika uppgifter belastar systemet. Genom att använda rapporter och analyser av 

militär logistik i operationer, har detta förstärkt författarens professionskunskap och tjugoåriga 

erfarenhet av logistik på operativ och taktisk nivå. Förståelsen av den operativa miljön grundar 

sig i en konceptuell förståelse av militära operationer avseende planeringsmetoder och 

genomförande. Till empiri av den operativa miljön i stabiliseringsoperationer har västerländska 

doktriner, skrivna för operativ och taktisk nivå, valts ut. Den kvalitativt inriktade textanalysen 

tar sin utgångspunkt i ett hermeneutiskt synsätt19. Under arbetet med empirin är därför 

sambandet mellan författarens synvinkel och den bakgrund och kontext vari materialet 

skapades viktig20. En sensitivitet för detta förhållande ligger till grund för förståelse och 

tolkning.  

Textanalysen av den operativa miljön inriktas mot två perspektiv. Det första uppmärksammar 

de faktorer som utgår från den övergripande metoden i stabiliseringsoperationer, 

Comprehensive Approach, och innebär integrerade och gemensamma ansträngningar mot en 

målsättning. Arkitekturen i operationen är den operativa designen, där Lines of Operation 

                                                           

19
 Starrin S (1994/2007), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, s 80-81. 

Holme I (1991/1997), Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, s 95-98. 
20

 Bryman A (2002), Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s 370-371. 
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framgår, vilka beskriver huvudsakliga verksamhetsområden21. Det är inom ramen för dessa 

LoO som uppgifterna för logistiken utkristalliseras och därmed ger ingångsvärden för 

anpassning av logistiksystemet. Ovanstående metoder fördjupas i inledningen av analysen. 

Det andra perspektivet riktar uppmärksamheten mot de faktorer i den operativa miljön som 

inverkar och också ger ingångsvärden till anpassning av förmågor och kapacitet för optimering 

av logistiksystem. Som signifikativa faktorer ses här hotbild, infrastruktur och det stora antalet 

aktörer som påverkar en stabiliseringsoperations planering och genomförande. 

Mängden faktorer från de båda perspektiven gör det nödvändigt att logiskt ordna dem, till mer 

omfattande element, för att kunna hanteras i en analys. Elementen, som är åtta till antalet, 

representerar på så sätt den operativa miljön.22 De presenteras inför analysen och svarar på 

första studiefrågan. 

Analysen struktureras efter den metod, inom ramen för Comprehensive Approach, i vilken 

stabiliseringsoperationer genomförs. Indelningen av operationen sker i skeden, även uttryckt 

som ambitionsnivåer, Shape, Secure, Hold och Develop. Motivet till denna indelning är, 

förutom den strukturella logiken, den reella utsträckningen i tid. Som exempel kan nämnas 

Secure som pågick flera år under ISAF-operationen i Afghanistan. Skedesanalysen inleds med 

kontext, syfte. Analysen av de för skedet framträdande elementen sker därefter med hjälp av 

analysverktyget, där indikatorerna faller ut i en resultatdel, för att ge spårbarhet och tydligt 

motivera resonemang och slutsatser. Inte minst förståelsen av kontexten spelar stor roll för 

slutsatserna23. Därför kan samma element komma att analyseras i flera skeden och ge skilda 

slutsatser. Resultaten från analysavsnittet, ”Den operativa miljön”, sammanfattas skedesvis 

och svarar på andra studiefrågan.24 

I diskussionsavsnittet kopplas resultatet av den operativa miljöns krav samman i en teori- och 

metoddiskussion och leder till slutsatser för en utformning av logistiksystem, dvs. svaret på 

studiefråga tre. För att stärka resultatets validitet och reliabilitet genomförs semistrukturerade 

intervjuer25. Intervjutypen väljs för att styra samtalet till att pröva viktiga frågeställningar för 

studien, samtidigt är strävan att få fram eventuella kompletterande uppgifter och samband. 

De omfattas av problemformulering, syfte, frågeställningar, logistiksystemets indikatorer och 

de framtagna elementen. Ett syfte med dessa Reality-checks är att stärka överensstämmelse 

mellan de centrala begreppens definitioner, främst då operativ logistik och indikatorer, för att 

                                                           

21
 Lines or Groupings of Operation. “In a campaign or operation, a line or grouping linking Decisive 

Conditions, and hence Campaign Objectives, in time and space on the path to the Campaign End-state.” 
Development, Concepts and Doctrine Centre (2009), Lexicon-13. 
22

 Esaiasson P (2007), Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik, s 238. 
23

 Bryman A (2002), s 265-267. 
24

 Starrin S (1994/2007), s 81-85. 
25

 Bryman A (2002), s 300-312. 
Trost J (1993/2010), Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s 39-42. 
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verifiera frånvaro av systematiska mätfel26. Med samma syfte verifierar intervjuerna de 

framtagna elementen, dvs. studiens återgivning av den operativa miljön.  

Viljan är att stärka den externa validiteten som omfattar i vilken utsträckning det empiriska 

underlaget och slutsatserna är generiska. Därför konfirmerar de intervjuade de centrala 

delarna i det empiriska underlaget och relevansen i slutsatserna. Nyckelinformanterna har 

under de senaste åren haft logistikbefattningar på operativ nivå och där mött behoven av 

anpassningar till den operativa miljön under planläggning och genomförande27.  

Personer som bidrar med underlag, informeras om studien och dess syfte, läser igenom sitt 

bidrag efter bearbetning och bekräftar korrektheten. De godkänner också att de används som 

referenser.28 

1. Inledning; 
Problemformulering

Syfte och frågeställningar

3. Teori; Operativ logistik

Operationalisering av 
logistiksystems kriterier

Indikatorer

5. Diskussion; Slutsatser

Återkoppling till syfte, 
teori och metod

Optimerat 
logistiksystem

4. Empiri; Operativ miljö

Analys; Kontext  

Resultat; Kriterier

2. Metod & Material;  
Tillvägagångssätt

Textanalys
Hermeneutiskt perspektiv Skede

Element

Figur 2. Studiens metod. I analysen representeras den operativa logistiken av indikatorer och den 

operativa miljön av element. Analysen sker inom ramen för stabiliseringsoperationens generiska 

skedesindelning och kontext. Slutsatserna leder fram till en optimerad utformning av logistiksystem. 

 

2.2 Material  

2.2.1 Material för teorin  
Den teori som valts för studien är framtagen av Moshe Kress och hämtat ur Operational 

Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations. Kress är professor i Operations 

Research vid Naval Postgraduate School i Kalifornien. Han har tidigare varit chefsanalytiker vid 

Center for Military Analyses i Israel, och adjungerande professor vid Technion – Israel Institute 

of Technology. 29  

                                                           

26
 Bryman A (2002), s 43-45. 

Esaiasson P (2007), s 60. 
27

 Sandin S (2011-03-10) 
Befattning inom ISAF, Regional Command North, Deputy Chief J4, 2010. 
Dahlin M (2011-04-14) 
Befattning inom Nordic Battlegroup 11, Assistant Chief of Staff J4, 2010-2011. 
28

 Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf (2011-02-04). 
29

 Kress M (2010), Biografi. 
http://faculty.nps.edu/mkress/ (2011-02-07) 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://faculty.nps.edu/mkress/
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Valet av teori motiveras med att den tar sin utgångspunkt i den militära logistiken och har som 

målsättning att utforska de teoretiska grunderna i operativ logistik. Den sammanfogar konsten 

och vetenskapen inom den militära logistiken, det senare är en god ansats då logistiken är en 

integrerad del av operationer och operationskonst30. För att kunna sätta huvudlitteraturen i 

perspektiv har tre kompletterande civila källor använts. De behandlar logistiksystem och dess 

delar och aktiviteter med hög detaljeringsgrad, vilket bidrar till en djupare förståelse av dess 

kriterier och därmed möjligheter till optimering31. I nästkommande avsnitt följer en 

presentation av teorins begrepp och perspektiv på den operativa logistiken. 

2.2.2 Material till den operativa miljön 
Valet av material till empiri är hämtat från operativa och taktiska västerländska doktriner 

framtagna för stabilisering och Counterinsurgency. De centrala begreppen skiljer sig med 

hänsyn till nations- och nivåtillhörighet. Därför har en huvudsaklig källa för studien valts, den 

utgörs av den brittiska operativa doktrinen JDP 3-40 Security and Stabilisation: The Military 

Contribution som därmed blir normerande i studien avseende begrepp och struktur. Det 

främsta motivet att välja JDP 3-40 till norm är att den anlägger ett hermeneutiskt perspektiv, 

då den förmedlar kunskap och eftersträvar en gemensam förståelsegrund och 

begreppsapparat, anpassad för civila och militära parter. Vikten av en gemensam civil-militär 

förståelse för hur operationen ska genomföras är särskiljande hos den brittiska doktrinen och 

uppfattas som avgörande för om stabiliseringsoperationer ska lyckas eller inte. Den utgår även 

ifrån att koalitioner är den sannolika ramen för operationer som syftar till stabilisering. För 

studien är de kontextuella ramarna viktiga då de lägger grunden för en förståelse av den 

operativa miljön. Med hjälp av kontexten förtydligas resonemang och spårbarheten i 

slutsatserna.  

Teorierna och litteraturen som doktrinen grundas i, redovisas i förordet. Denna spårbarhet ger 

även möjlighet till att ifrågasätta doktrinens delbudskap. JDP 3-40 uppfattas även ge en 

holistisk syn på konflikterna och hur de ska stabiliseras, där den anknyter till flertalet 

aktörsgrupperingar i en kontext med erfarenhetsbaserade målsättningar, syften och friktioner. 

Där framhålls att en civil och gemensam ledning inom ramen för Comprehensive Approach är 

nödvändig för ett effektivt genomförande av stabilisering. Britternas taktiska doktrin 

Countering Insurgency, 2010, som publicerades året efter den operativa, bidrar genom att 

beskriva på vilket sätt operationerna och de taktiska uppgifterna genomförs.  

Amerikanska Counterinsurgency Operations JP 3-24 och taktiska FM 3-24 är med som underlag 

beroende på den amerikanska förmågan att på egen hand genomföra en intervention, där ett 

motiv är att ta fram eventuellt divergerande perspektiv. FM 3-24 är framtagen 2006, först av 

de samtida taktiska doktrinerna i västvärlden. Dess betydelse för de brittiska doktrinerna 

beskrivs i förordet av JDP 3-40. Initiativet bakom FM 3-24 tillskrivs general David Petraeus, vars 

delförfattare i sin tur hämtat idéer från David Galula, en fransk officer som skrev 

                                                           

30
 Kress M (2002), förord x. 

31
 Oskarsson B (2003/2006), Modern logistik. Malmö: Liber, del 1. 
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Counterinsurgency Warfare, som en reflektion av främst franska erfarenheter i Indokina och 

Nordafrika32. 

Nato bidrar med Joint Operational Guidelines Counterinsurgency, 2010, vilken kan ses som en 

jämkning av främst de amerikanska och brittiska doktrinerna. Samtidigt bidrar den med en 

struktur och konsekvens i uppställning som gör den tydlig och enkel att använda som 

”metodhandbok”. Den verkar som referens och förståelsegrund för det stora antalet Nato-

stater vilka saknar en operativ doktrin på området. En av dessa är tyska Bundeswehr med sin 

preliminära taktiska doktrin, Basics for the Role of Land Forces in Counterinsurgency.  

De franska doktrinerna används, då de har en något annan infallsvinkel på operationerna och 

uttrycker i ”General Tactics” att den syftar till att beskriva hur operationer genomförs. Fokus är 

på de tre målsättningarna, att använda tvångsmetoder mot motståndaren, kontroll över den 

operativa miljön och inflytande över befolkningens medvetande. Teoretikerna bakom 

doktrinerna är de franska officerarna Trinquier och Galula tillsammans med britterna Thomson 

och Lawrence. För att komma tillrätta med den ålderstigna laguppställningen har förutom 

andra franska doktriner, även spanska och en colombiansk doktrin från 2004 använts. Den 

senare är intressant då regeringssidans kamp mot upprorsrörelsen FARC33 är en 

Counterinsurgency operation som är framgångsrik samt att regeringssidan använder sig av 

Comprehensive Approach. 

Genom att använda flertalet doktriner avser studien att ta med de dominerande perspektiv 

som finns på den operativa miljön i stabiliseringsoperationer, vilka i huvudsak genomförs av 

stater inom den transatlantiska gemenskapen. För att kontrastera dem har Understanding 

Counterinsurgency använts. De skilda aspekterna, som presenteras i essä-form, ökar 

objektivitet i analys och tolkning av doktrinerna. 

Samtliga åtta doktriner, hämtade från de tongivande aktörerna, är utgivna inom en 

femårsperiod och det går inte att bortse ifrån att de är ett resultat av operationerna i 

Afghanistan och Irak. Counterinsurgency kan också betraktas som en återuppstånden 

krigföringsform där koloniala och postkoloniala erfarenheter dammas av och appliceras på 

dagens konflikter. Vilka har en förändrad kontext där globaliseringen tillsammans med 

motståndarens tillgång till vapen och antalet aktörer i operationsområdet, kan ses som den 

avgörande skillnaden mot förr. Det går alltså att ifrågasätta de budskap som doktrinerna ger 

med hänsyn till att teorierna och erfarenheterna delvis är hämtade från ett uppträdande i en 

kontext och föreställningsvärld som forskare och militärer idag inte är förtrogna med. 

Uppfattningen är trots allt att doktrinerna och kanske framförallt JDP 3-40 lyckas med att ta 

fram signifikativa förhållanden i krigföringsformen och ta tillvara på relevanta erfarenheter. 

                                                           

32
 Rid T (2010), s 59-60. 

Galula D (1964/2006), Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. Westport, CT: Praeger Security 
International, förord VII.  
33

 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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Vilket är något som även studien avser att göra, för att vaska fram anpassningsbehoven av 

logistiksystem till den operativa miljön.34  

                                                           

34
 Bryman A (2002), s 460-461. 

Holme I (1991/1997), s 92-95. 
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3 Operativa logistiksystem 
Efter att ha beskrivit hur studien ska ta fram ett validerat resultat, syftar detta avsnitt till att 

operationalisera en teori för att med hjälp av den analysera empirin. Svårigheten är att få 

analysverktyget samstämmigt med syftet för studien. 

3.1 Systemanalysens utgångspunkt och dess begrepp 
Analysen av logistiksystemet utgår från ett nod-länk perspektiv i en organisation. Valet är gjort 

med hänsyn till den operativa miljöns komplexitet som är karaktäriserande för 

stabiliseringsoperationer. På så sätt är det möjligt att reflektera kontexten, som 

logistiksystemet ska optimeras mot.35 I militärt sammanhang underlättas dessutom 

appliceringen, då struktur och terminologi är möjliga att direkt översätta. Noderna motsvaras 

av Ports of Debarkation36, logistikbaser och överlämningsplatser, men skiljer sig på ett par 

punkter från civil standard. Dels kan kapaciteten förändras och inflöde behöver inte vara 

samma som utflöde från en nod, då det finns förmåga att hantera och lagra en varierad mängd 

skilda resurser37. Det finns även förmåga att flytta och omgruppera noderna. Flödet 

representerar främst kapacitet mellan noderna och är begränsat av länkarnas kapacitet och 

tempo. Hit räknas även flödet inom noderna. Flödet påverkas alltså framförallt av transporter 

men även av hantering och lagring38. Liknande skillnader finns även för länkar, det vill säga 

Lines of Communication, LOC, och transportmöjligheter. Även här skiljer kapacitet genom att 

möjligheten finns att förändra flödeshastigheten och även volymen beroende på nodernas 

motsvarande förmåga. Slutligen skiljer sig länkarna avseende varaktighet, vilket betecknar den 

nominella tiden för en enhet att röra sig från källnoden till destinationsnoden.39  

3.2 Teorins syn på operativ logistik  
Operativ logistik beskrivs i Operational Logistics med hjälp av tre sekvenser, där den första 

omfattar förutsättningarna, den logistiska infrastrukturen, för operationen. Målsättningen är 

att dels ta fram platserna för noderna där logistikenheterna grupperar, lagrar och hanterar 

resurserna, dels att fastställa länkarna som binder dem samman. Eftersom studien enbart 

omfattar logistik i operationsområdet avses Internal LOC. Den andra sekvensen avser 

deployering där resurserna lagras, distribueras och utgångsgrupperas i operationsområdet. 

Tredje sekvensen omfattar den egentliga försörjningen av operationen, där det operativa 

logistiksystemet tas i bruk för huvuduppgiften.40 

                                                           

35
 Coyle J (2003), The Management of Business Logistics, A Supply Chain Perspective. Mason, OH: South-

Western, s 55. 
36

 Ports Of Debarkation, POD. Omlastningsplats mellan transportsätt.  
NATO HQ (1997/2007), NATO Logistics Handbook. Brussels: NATO, kap 1, s 7. 
37

 Lumsden K (1998/2006), Logistikens grunder. Lund: Studentlitteratur, s 26-34. 
38

 Oskarsson B (2003/2006), s 103-138. 
39

 Begreppen noder och länkar är översättningen från teorins nodes och edges. Jämför svensk 
facklitteratur. 
Kress M (2002), s 150-158. 
40

 Ibid, s 47. 
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Teorin lyfter fram sex processer, vilka innefattas i det operativa logistiksystemet och som i 

varierande grad berörs i analysen. De omfattar: 

 Styrkegenerering 

 Deployering av logistikresurser till operationsområdet 

 Ledning och uppföljning av det logistiska flödet 

 Medicinsk behandling och evakuering 

 Prioritering 

 Prognostisering av behov41 

Den operativa miljön har inverkan på samtliga sex processer. De två förstnämnda och 

prognostisering42 hör hemma i planering och är i hög grad beroende av de operativa 

faktorerna tid, rum och styrka43. De tillhör de förutsättningskapande processerna som efter 

implementering är svåra att förändra. De tre kvarvarande processerna, tillsammans med 

prognostisering, utgör den del av logistikens genomförande som är direkt påverkad av de yttre 

faktorerna i operationsområdet. Det första som kan konstateras med indelningen i dessa 

processer är att prioritering alltid är en övergripande åtgärd, som ökar i nödvändighet i takt 

med bristande resurser. Det andra är att tidskritiska åtgärder, som den medicinska 

behandlingen och evakueringen, bättre beskrivs med det i analysen använda 

omhändertagandet. Det omfattar även tekniskt omhändertagande av materiel och fordon 

oavsett taktisk eller operativ nivå, något som teorin inte nämner och därmed förbiser en 

logistisk delfunktion.  

Den mest omfattande processen är ledning och utvärdering av flödet i logistiksystemet. Den 

karaktäriseras av tre sammanhängande uppgifter. Den första är att optimera valet av flödets 

väg i förhållande till länkarna, dvs. vilka LOC och transportsätt som ska användas. Andra 

uppgiften är att avgöra vilka och i vilken mängd resurser som ska distribueras i flödet. Tredje 

uppgiften är att planera och sekvensera flödet av resurser och beräkna den nominella 

hastigheten och samtidigt bedöma hotet som är riktat mot dem.44 

3.3 Analysverktyget 
Analysverktyget utgår ifrån de kriterier, av vilka ett logistiksystem är uppbyggt. Dessa kriterier 

återfinns i den civila litteraturen, såväl som inom de militärt erfarenhetsbaserade principerna. I 

analysen används de strukturella och operativa kriterierna, vilka porträtterar ett system, och 

med vilka operativ logistik kan analyseras och utvärderas i förhand. De kognitiva kriterierna, 

improvisering, synkronisering och förutseende kommer på grund av sin natur inte behandlas i 

analysdelen av studien, men tas upp i diskussionsavsnittet. I analysen indikeras vilka kriterier 

som blir mer framträdande för att logistiksystemet ska kunna optimeras. Det är alltså 
                                                           

41
 Kress M (2002), s 48. 

42
 Oskarsson B (2003/2006), s 143-147. 

43
 Vego M (2007), Joint Operational Warfare. Stockholm: Försvarshögskolan, kap 3. 

44
 Kress M (2002), s 55. 
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kriteriernas viktning tillsammans med deras inbördes förhållanden som är intressant för 

anpassningen till den operativa miljön. Kress anger sju kriterier vilka nedan operationaliseras 

och utgör indikatorerna i studien. 

Flexibilitet 
I den allmänna tolkningen av flexibilitet, ligger möjligheten att effektivt hantera förändringar i 

ett system. Ett system ska förstås som flexibelt då dess delar och processer snabbt kan 

respondera mot uppkomna begränsningar, krav och den operativa miljöns förändring på ett 

sådant sätt att målsättningarna trots detta kan uppnås.45 Flexibilitet inom logistik innebär att 

det finns möjlighet att effektivt anpassa kvantitet, mix och flödesriktning av produkter inom 

systemet, utefter de förändrade behoven.46 

Tillgänglighet 
Kriteriet indikerar logistisk självständighet vid ändarna av logistikorganisationen. Innebörden 

av en hög tillgänglighet är att de taktiska enheterna har en hög grad av självförsörjning, 

avseende förnödenheter avses underhållssäkerhet. Värdering av indikatorn ska sättas i relation 

till responstiden i flödet, tiden från det att ett behov uppstår till dess det är uppfyllt.47 Hög 

tillgänglighet innebär ofta en lägre flexibilitet, konceptet innebär att ”korten är spelade”. 

Undantaget är vid användandet av Just-in-time konceptet som bygger på länkar med relativt 

kort, säker och hög transportkapacitet.48 Indikatorn kan även ses som en förmåga avseende 

omhändertagande, som sjukvårdsresurser och driftstödsenheter. 

Kontinuitet 
Kriteriet kan definieras som stabiliteten i det logistiska flödet över tid. Kontinuiteten är 

beroende av att det inte sker några oplanerade avbrott vid hanteringen i noderna eller längs 

länkarna. Indikatorn är ett nödvändigt villkor för ett effektivt logistiksystem. Värdering av 

indikatorn har samband med kapacitet på Lines of Communication, LOC, ledning och 

transportplanläggning samt den operativa miljöns inverkan.49 

Tempo  
Med kriteriet avses den genomsnittliga komponentens flöde i logistiksystemet, där den 

övergripande måttstocken är tid. Tempo påverkas av två andra kriterier, kontinuitet och 

flexibilitet.50 Flödets tempo kan vara eller bli begränsande för operationers genomförande. 

Genomförs operationer med en ambition som överstiger det logistiska tempot nås egen 

kulminationspunkt. 

Enkelhet 
Enkelhet bör eftersträvas i den komplexa operativa miljön. För att förenkla genomförandet av 

strid på taktisk nivå bör endast en relativt mindre logistikenhet vara underställd det stridande 

                                                           

45
 Kress M (2002), s 62. 

46
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förbandet, eftersom förbandschefen då med fokus, kan koncentrera sig på en sak. 

Konstaterandet innebär att enkelhet kan stå i motsatsförhållande till kriteriet tillgänglighet.51 

Enkelhet inom logistiksystemet kan förklaras med en restriktivitet av antal noder, sett till både 

nivå och totalsumma. Vid Interchange Points, ofta likställt med noder, sker byte av 

transportsätt, vilket även kan kräva hantering och lagring av resurser. Komplexiteten vid dessa, 

Ports of Debarkation, logistikbaser och överlämningsplatser, är hög. Ökad enkelhet uppnås i 

det operativa logistiksystemet genom att minska antalet noder. Däremot kan 

återhållsamheten leda till ett ökat hot mot kriteriet kontinuitet.52 

Överlevnadsförmåga 
Överlevnadsförmåga skiljer sig markant från ett civilt kriterie i ett logistiksystem. Den operativa 

miljön ställer krav på anpassade åtgärder vid noder och länkar. Ansenliga resurser måste 

avdelas för att säkra LOC och baser i operationsområdet.53 Indikatorn består av samtliga 

åtgärder som kan vidtas för att noder och flöden inte ska påverkas av motståndaren. Exempel 

är ett ökat tekniskt och materiellt skydd av transportresurser eller baser, men det kan också 

innebära förbättrade underrättelser eller att konvojer planläggs och genomförs som 

operationer. Svårigheten ligger i att balansera behovet av skydd och önskad effekt i 

operationsområdet. 

Effektivitet 
Kriteriet optimeras för den operativa logistiken genom hänsyn till fysiska begränsningar 

avseende resurser, operativa behov och prioriteringar. Generellt innebär det att effektiviteten 

nås genom att rätt bedöma behovet av och fördela resurser mellan likartade krav.54 

3.4 Ramar för analysen 
I Modern logistik beskrivs att logistiksystem bör analyseras i en naturlig ordning, som utgår 

från helheten, för att inte leda till suboptimeringar. Därefter växlas fokus till processerna, 

vilket för studien översätts med de metoder som ligger till grund för hur operationerna 

genomförs. Det tredje steget är att fokusera på funktionerna som innebär att skapa goda 

förutsättningar för ett effektivt system. Det är här som optimering och balansering av 

kriterierna får sin roll. Det avslutande steget innebär organisatoriska förändringar och vidtas 

enbart då anpassningen varit omfattande.55 

En konkretisering innebär att ramarna för analysen utgörs av logistiksystemet och den 

operativa miljön. Teorin beskriver att målsättningarna för operativ logistik är en konsekvens av 

de operativa målen56. Genom att koppla detta konstaterande till planering, är innebörden att 

logistiken är avhängig av, och en integrerad del av, den operativa planläggningen. Där 

möjliggör den de operativa handlingsalternativen, men i vissa fall verkar begränsande med 

hänsyn till kapacitet och förmåga. Den operativa designen med sina identifierade 
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verksamhetsområden, LoO, och målsättningar, utgör på så sätt arkitekturen och 

visualiseringen av operationens progression. En analys för optimering av logistiksystem måste 

därför utgå från faktorer i den operativa miljön och från ett helhetsperspektiv som är hämtade 

från målsättningar och metoder. Därmed blir även kontext och syfte centrala för analysen. 
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4 Den operativa miljön 
Efter att nu beskrivit teorins syn på logistik och tagit fram ett analysverktyg, är det dags att 

börja använda det på empirin. Det inleds med en presentation av den övergripande 

målsättning och de metoder som ligger till grund för stabiliseringsoperationer. Avsnittet 

behandlar första och andra studiefrågan och lägger grunden för slutsatserna i den avslutande 

diskussionen. 

4.1 Målsättning och metoder i stabiliseringsoperationer 

Målsättningen 
Det direkta genomförandet av stabiliseringsoperationer utmärks av att befolkningen är i fokus 

för verksamheten. Hur de uppfattar och värderar situationen, blir på det sättet centralt för att 

nå framgång. Målsättningen är att med hjälp av inflytande i regionen få regeringssidan legitim i 

befolkningens ögon och få dem att aktivt stödja den.57  

Metoderna som bildar ramverket 
Den strategiska metoden för att stabilisera en stat benämns Comprehensive Approach, vilket 

förklaras genom att samtidigt verka inom flera vitala samhällssektorer. Detta bör ske 

integrerat med värdlandet, internationella samt regionala aktörer och med en gemensam 

målsättning för hur det ska uppnås. 

Den operativa designen är ett instrument för att metodiskt och logiskt planlägga verksamheten 

i den komplexa miljön mot ett gemensamt slutmål, vilket också visualiserar det gemensamma 

ramverket. Genom användandet av Lines of Operation, påvisas de centrala 

verksamhetsområdena inom operationen, som alla resurser ska stödja. Det militära fokuset är 

på säkerhet. Det krävs därför en sekvensering av aktiviteterna för att behålla initiativet, när 

säkerheten nått de kriterier vilka är uppsatta i målsättningen. De måste då omedelbart följas 

av åtgärder ur övriga LoO för att vidmakthålla och förstärka inflytande och stöd från 

befolkningsgrupperna. Då motverkas att motståndaren kan påvisa koalitionens och 

regeringssidans svaghet. Där det uppstår brister i den reella sekvenseringen, tvingas militära 

resurser genomföra civila åtgärder, inom ramen för LoO statsbyggnad och rättsväsende samt 

ekonomisk och infrastrukturell utveckling. 
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Figur 3. Stabiliseringsmodellen. Genom inflytande påverka utvecklingen från en instabil till stabil 
statsbildning. Ovan redovisas de militära bidragen i förhållande till säkerhetsnivå i ett geografiskt 
område. Rutorna symboliserar verksamhetsområden inom ramen för Comprehensive Approach och 
omfattar de generiska Lines of Operation i den operativa designen.

58
 

 

Val av geografiskt område i den intervenerade staten där koalitionen, Counterinsurgents, väljer 

att utveckla sitt inflytande i, grundar sig på en enkel teori vilken beskrivs i Counterinsurgency 

Warfare59. Metoden kallas Oilspotting, då utbredningen kan liknas med oljedroppar som 

landar på en horisontell yta och breder ut sig, tills de förenas och bildar ett sammanhängande 

område. Genom underrättelser byggs förståelse för operationsområdet, vilket delas in efter 

hur stark motståndaren är och vilket inflytande denne bedöms ha av över de lokala 

befolkningsgrupperna. Därefter bedöms hur starka Counterinsurgents är i förhållande till 

motståndaren och den geografiska ytan. Bedömningen mynnar ut i områden som betecknas 

som svåra, alltså med en stark motståndare, medelsvåra samt enkla. Slutligen återstår det 

operativa beslutet om Counterinsurgents väljer att först genomföra operationer och säkra 

enkla eller svåra områden. 

Den generiska indelningen Shape, Secure, Hold, Develop, används för att ge en beskrivande 

bild av progressionen i stabiliseringen. Skedena är inte en linjär och koherent företeelse på 

operativ nivå, däremot är det en metod i taktiskt geografiskt bundna områden. Som exempel 

innebär det att vissa områden kommer att befinna sig i Secure när andra har gått över i 
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Develop.60 Det är villkoren, Conditions, för respektive skede som ska vara uppnådda i det 

bestämda geografiska området för att kunna gå in i ett nytt skede. Skedena kan ses som en 

ambitionsnivå för vilken grad av säkerhet och kontroll som ska uppnås, beroende av 

situationen och motståndarens styrka. Tabulaturen för metoden inom ramen för 

Comprehensive Approach skiljer sig, men beroende på en hög grad av samstämmighet mellan 

syfte och uppgifter inom skedena, går det att hantera en generisk indelning61. Det särskiljande 

mellan doktrinerna är betoningen av ett förberedande skede, i studien benämnt Shape. 

 

Figur 4. Illustrering av stabiliseringsoperationens tyngdpunktsförskjutning, med hänsyn till verksamhet i 
förhållande till säkerhetsnivå.

62
 

 

Den operativa och taktiska logistiken i operationsområdet, påverkas i grunden av ovanstående 

målsättning och metoder. Indikatorerna från teorin utgör hjälpmedlet för att analysera fram 

behovet av anpassning till den operativa miljön under en stabiliseringsoperation. Analyserna 

av respektive skede inleds med att sätta den operativa miljön i en kontext, vilket stödjer 

resonemang och ger spårbarhet till slutsatser. 
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4.2 Elementen i den operativa miljön 
Den kvalitativt inriktade textanalysen av de västerländska doktrinerna tar sin utgångspunkt i 

ett hermeneutiskt synsätt. Målet är att, med ett brett underlag av material, ta fram de 

element ur den operativa miljön som har inverkan på logistik. Motivet är att göra den 

operativa miljön konkret och möjlig att analysera. Det innebär att förståelse och tolkning av 

kontexten blir kritisk för studiens resultat. Mötet med texten sker inte förutsättningslöst utan 

författarens erfarenhet är en viktig del, därför redovisas tillvägagångssättet i detalj i 

metodavsnittet. Förståelsen bygger därmed på en ren faktabaserad inhämtning och en 

värdering på grundval av erfarenhet och förmåga.63 För att stärka validiteten bekräftas 

resultatet av nyckelinformanter. Vid textanalysen av den operativa miljön har faktorer som har 

inverkan på logistik systematiserats64. De är logiskt ordnade i de framträdande elementen som 

svarar på första studiefrågan: 

Vilka element i den operativa miljön har inverkan på logistik under en stabiliseringsoperation, 

med utgångspunkt från västerländska doktriner? 

1. Koordinationsbehov av aktörer 

2. Styrkesammansättning och förmåga till anpassning 

3. Otillräcklig infrastruktur och hänsynstagande till den lokala verksamheten 

4. Offensiva operationer 

5. Koncentration av verksamhet till urban miljö och bland befolkningen 

6. Ökad skyddsnivå för logistiken i operationsområdet 

7. Simultan och geografiskt utspridd verksamhet 

8. Mångfacetterad verksamhet som syftar till en långsiktig och hållbar lösning 

 

Under den fortsatta analysen, där analysverktyget möter empirin, kommer elementen att 

placeras i den kontext, dvs. det skede, där de är framträdande. De ges där substans och 

spårbarhet till materialet. 

 

4.3 Shape 

4.3.1 Shape – kontext och syfte 
I det inledande skedet av en intervention, har sannolikt motståndaren vuxit till en allvarlig 

utmaning för värdlandets regeringssida. I vissa områden har motståndaren initiativet, där han 

ansvarar för säkerhet, skydd eller representerar det politiska alternativet för befolkningen. 

Motståndaren försöker ständigt, med alla medel, att öka sitt inflytande över befolkningen. 
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Signifikant för motståndarens uppträdande är att det sker bland befolkningen, vilka han gör 

anspråk på att företräda. Den intervenerande styrkan möts av en motståndare vilken till del 

har stöd av befolkningen, ser ut som eller är en av dem. Han har organiserat stödjande nätverk 

och utvecklat taktik och teknik för att möta den intervenerande styrkan på sina villkor. 

Motståndaren utvärderar och anpassar kontinuerligt sin stridsteknik.65 

Den centrala idén med Shape är att få inflytande över befolkningen i operationsområdet. 

Denna process består av att utveckla förståelse för operationsområdet, influera utvalda 

grupper för att nå resultat för fortsatt planläggning, samt genom inflytande påverka aktörer att 

stödja regeringssidans och koalitionens syften. Målet är att både möjliggöra och stödja 

konstruktiva förhållanden mellan regeringssidan, utmanande eliter och befolkningen. Ett brett 

engagemang med statliga såväl som ickestatliga organisationer är viktigt för att påverka dem 

och även forma egen planering. Om möjligt ska detta genomföras såväl centralt som 

regionalt.66 

 

4.3.2 Shape - analys 

Koordinationsbehov av aktörer 
Utmärkande för stabiliseringsoperationer är det stora antalet aktörer, vilka bidrar i processen. 

Det kommer sig bland annat av att de intervenerande staterna söker stöd hos internationella 

organisationer. Genom att bilda koalitioner minskar nationella egenintressen och därmed 

stärks legitimiteten för operationen.67 Tillståndet i de instabila och vittrande staterna har ofta 

pågått under en längre tid, vilket bidragit till att det finns flertalet ickestatliga, såväl som 

statliga, stöd- och hjälporganisationer i regionen. 

Brittisk doktrin uttrycker att det sannolika vid en stabiliseringsoperation är ett uppträdande i 

koalitioner eller inom Nato. Doktrinen understryker behovet av Lead Nation och att de övriga 

bidragarländerna anpassar och sänker ambitionen på nationella särintressen för att bidragen 

ska gå mot ett gemensamt mål.68 Fördelningen av ansvarsområden inom logistik hanteras 

normalt av Lead Nation. De förhandlas fram mellan bidragarländerna, där syftet är att utse 

Role Specialist för funktioner och tjänstegrenar. Vikten av gemensamma överenskommelser 

betonas för att, inom ramen för Comprehensive Approach, likrikta aktiviteterna mot ett 

gemensamt mål. 

Multinational procedures will need to be established, and MOUs and protocols agreed 

with coalition partners. Guidelines for dealing with host nation, nationals, 3rd party 

nationals, contractors deployed on operations and others will also need consideration 

and agreement.
69 
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Citatet illustrerar den koordinering som är nödvändig vid en implementering av logistiksystem i 

ett operationsområde. Den multinationella koordineringen ger möjlighet till ett logistiksystem, 

vilket inom vissa funktioner kan stödja huvuddelen av de nationella behoven. Arkitekturen 

bygger på en anpassad logistikorganisation som är utarbetad efter operationens karaktäristik. 

För ett effektivt genomförande krävs de tidigare nämnda dokument som också styr de juridiska 

och finansiella faktorerna. Intervjuerna understryker problematiken och pekar inte bara på 

oförmåga, utan även ovilja till samverkan på operativ nivå där ekonomiska aspekter är 

diffusa70. 

Hänsyn till ingångsvärden från värdlandet är nödvändigt. Minst en av operationslinjerna vid 

stabilisering är kopplad till utveckling av värdlandets egen kapacitet. Beroende av vilken effekt 

värdlandets egna resurser kan stödja måste verksamheten spegla koalitionens samarbete och 

ansvarstagande för att utveckla och implementera politiskt acceptabla och kulturellt lämpliga 

överenskommelser. En balans mellan koalitionens och värdlandets åtgärder är nödvändig för 

att möta befolkningens förväntningar och därmed skapa legitimitet för koalitionens närvaro.71  

 

Styrkesammansättning och förmåga till anpassning 
Under inledningen av en operation finns av naturliga skäl endast en begränsad kapacitet och 

tillgänglighet av logistikresurser i området. Ett fåtal noder, vilka är under kontinuerlig 

utbyggnad, är en signifikativt begränsande faktor. I skedet finns även ett stort behov av 

transportresurser som används inom tre huvudområden, transport av materiel till baser och 

uppbyggnad av underhållsäkerhet i noder, understöd av förbanden med förnödenheter inom 

operationsområdet, samt till omhändertagande av skadad personal, materiel och fordon. Här 

krävs en tydlig prioritering för att systemet ska nyttjas optimalt. Ett fåtal och hårt ansträngda 

resurser motverkar förmåga till flexibilitet och anpassning. Samtidigt innebär ett fåtal baser en 

enkelhet i strukturen avseende understöd och hänvisningar.  

På den taktiska nivån kan det redan i det här skedet visa sig vara avgörande av opinions- och 

humanitära skäl att använda de militära resurserna till att stödja övriga LoO. Natodoktrinen 

framhåller att det är nödvändigt att etablera ett temporärt stöd till civila i de områden där det 

planeras en ambitionsökning från koalitionens sida. Målsättningen är att tillhandahålla 

faciliteter och möta grundläggande Maslow-behov för internflyktingar.72 Britterna 

uppmärksammar behoven på ett liknande sätt och kopplar dessa till förbandssammansättning 

och förmågor. 
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At the tactical level, when there is an absence of civilian organisations, the military will 

need to undertake a variety of nonmilitary tasks *…+ which will affect the size, 

composition and modus operandi *…+
73

 

 
Citatet understryker kravet på flexibilitet och förmåga till anpassning i ett logistiksystem. 

Underförstått innebär frånvaron av civila hjälporganisationer i regionen att hotet från 

motståndaren är överhängande, där även en anpassning av överlevnadsförmågan till den 

operativa miljön är nödvändig. Det eventuella stödet av Host Nation Support eller logistikstöd 

av tredje part kommer därför sannolikt användas i geografiska områden med en högre 

säkerhetsnivå och koalitionens egna logistikresurser används där hotet är som störst. 

Överlevnadsförmågan blir avhängig av den underrättelsebild som finns i området, vilken 

inledningsvis är sämre underbyggd. Det föranleder en bedömning mellan vilken effekt som 

eftersträvas kontra det egna skyddet. 

Insikten om att de ingående resurserna i en koalition har med sig en ryggsäck av nationella 

prioriteringar och undantag, Caveats, som påverkar användningsområden och uppträdande är 

viktig. Ofta återfinns dessa i Status of Forces Agreement. När de adderas med den faktiska 

kunskapen och förmågan till samverkan mellan enheterna, som möts av tekniska lösningar 

med bristande kompatibilitet, är det tydliga friktioner för interoperabilitet. Att hantera dessa 

begränsningar till optimering, kräver flexibilitet.  

 

Otillräcklig infrastruktur och hänsynstagande till den lokala verksamheten 
Otillräcklig infrastruktur tillsammans med hänsynstagande till den del av samhället som 

fortfarande fungerar, minskar flexibiliteten i val av platser för baser och LOC. Orsaken till att 

LOC inte bör vara de samma som huvuddelen av civil trafik använder, är att inte förhindra eller 

försvåra för den civila marknaden som fungerar. Därför blir förstärkning och utbyggnad av 

befintlig infrastruktur såsom hamn, flygplats och vägnät nödvändigt för att öka flexibilitet men 

även kapacitet i logistiksystem. 

I skedet finns endast ett fåtal noder vilka är under uppbyggnad och där kraven på tidigt 

fungerande verksamhet är stora. Därför blir även tempo en viktig del för att inte fördröja de 

ofta höga ambitionerna och viljan att snabbt visa resultat. Inflödet av resurser från strategisk 

nivå till operativ källnod är naturligtvis en förutsättning för verksamheten. Med begränsade 

resurser i operationsområdet blir kontinuitet i flödet därför en förutsättning för effektivitet. I 

den tyska taktiska doktrinen beskrivs infrastrukturens indirekta påverkan av kontinuiteten”*…+ 

due to poor or destroyed infrastructure, supply routes are far and few between, which makes 

activities along the reaming (sic!) routes predictable to the enemy.”74 Överlevnadsförmåga är 

en förutsättning för kontinuitet i flödet under inledningen av operationen. Ett liknande 

förhållande gäller motståndarens förmåga att påverka lufttransporter, där stora områden runt 

landningsbanor måste hålla en hög säkerhetsnivå. 

                                                           

73
 Land Warfare Centre (2010), s 7-5. 

74
 German Army Office (2010), s 37. 



Försvarshögskolan 2011-04-25  Sida 28 av 54 

Kurs HSU 11 

Fredrik Gustafsson   

Ett sätt att anpassa logistiksystem efter behov av hög kapacitet är med artificiell infrastruktur, 

genom utbyggnad av Ports of Debarkation. Illustrativa exempel är kapacitetsförstärkning av 

befintlig infrastruktur eller helt nya hamnar, flygplatser och baser. Tiden för etablering blir i 

sammanhanget den avgörande faktorn. Anpassningen är också beroende av den avtalsmässiga 

koordination som är gjord i ett tidigt stadium under operationen, och som innebär att 

förändringar i ett sent skede är svåra. Exempel är tillträde, som är styrt i tid och rum, till 

hamnar, flygkorridorer och möjligheter till placering av baser75. Ovanstående visar vikten av 

helhetsförståelse och insikt i logistik, eftersom besluten blir styrande för operativ 

handlingsfrihet. Tidiga logistiska beslut får alltså en långvarig inverkan på operationen och 

styrkesammansättningen. 

 

4.3.3 Shape - resultat 
Resultaten från analysen svarar på andra studiefrågan avseende Shape: 

Vilka är de viktigaste kriterierna för att anpassa logistik till den operativa miljön under en 

stabiliseringsoperation? 

Element: ”Koordinationsbehov av aktörer”. 

Behovet av samverkan vilket leder till koordination av åtgärder och resurser indikerar att 

för ett logistiksystem är enkelhet i det inledande skedet viktigt för kontinuitet och tempo. 

Att upprätthålla kontinuitet i systemet kräver även flexibilitet där reservförfarande för 

planering och resurser är nödvändigt. Långsiktigt leder detta till önskad effektivitet.  

Element: ”Styrkesammansättning och förmåga till anpassning”. 

Styrkesammansättning och anpassning under det inledande skedet ställer krav på att 

kunna mäta egen effektivitet och därefter anpassa verksamheten efter den operativa 

miljön. Det tydligaste kriteriet för logistiksystem är flexibilitet även om den ökande 

ambitionsnivån i operationen föranleder att kriteriet överlevnad förstärks allteftersom de 

offensiva operationerna tilltar. 

Element: ”Otillräcklig infrastruktur och hänsynstagande till den lokala verksamheten”. 

Infrastrukturens påverkan av logistiksystem är stor, bristande eller mindre optimerade val 

av den geografiska placeringen av baser. Den begränsar flertalet strukturella och operativa 

kriterier i ett logistiksystem. Begränsad kapacitet och hot längs LOC påverkar främst 

indikatorn kontinuitet. Indikatorn är i sammanhanget beroende av de kausala 

förhållandena mellan överlevnadsförmåga, tempo och därmed effektivitet. Kravet ökas på 

tillgänglighet, vilket är en konsekvens av hotet mot kontinuitet. 

Kontexten i den operativa miljön under Shape indikerar att de framträdande behoven av 

anpassning i ett logistiksystem är flexibilitet för att kunna upprätthålla kontinuitet. Kontinuitet 

i flödet är avgörande för att utveckla logistiksystemet och därmed öka handlingsfriheten med 

samtliga förband i operationsområdet. Av samma skäl försvåras styrketillväxt och därmed 
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operationstempo. Påverkas kontinuiteten i flödet är det nödvändigt att vidta åtgärder för att 

förstärka tillgänglighet av resurser vid förbrukarna. 

 

4.4 Secure 

4.4.1 Secure – kontext och syfte 
Motståndarens förmåga att anpassa sig förbättras successivt, därmed minskas de teknologiska 

fördelarna hos Counterinsurgents. Sannolikt kommer motståndaren i allt högre tempo, 

omfattning och med nya metoder, att försöka påverka befolkningsgrupper att ta ställning för 

dem. Det görs bland annat genom att förfina sitt narrativ och därmed underbygga sin ställning 

som politiskt alternativ. Motståndaren kan komma att angripa legitima företrädare och deras 

samarbetspartners regionalt och centralt. Han kommer att nyttja alla möjligheter för att göra 

sig oskiljbar från befolkningen och söka en fristad där de som är emot honom har som svårast 

att operera.76 

Secure syftar till att återställa maktbalansen till regeringssidans fördel. Det innebär ett utökat 

stöd till regeringssidan och tvingande åtgärder mot motståndaren för att bryta eller minska 

dennes inflytande, över befolkningen i området, och begränsa handlingsfriheten. I skedet är 

det dock tydligt att befolkningen är nyckeln till framgång och att de ska sättas i centrum för 

verksamheten. Att säkra nationell infrastruktur, såväl som egna LOC, förbättra möjligheterna 

till ett fungerande rättsväsende och basala tjänster ses som centrala för att få legitimitet i 

befolkningens ögon. En förutsättning för detta är att säkerhetsnivån är på en sådan nivå att 

befolkningen kan leva ett ”dagligt” liv. Samtidigt understryks att dessa målsättningar måste 

vara rimliga med hänsyn till var i processen operationen befinner sig.  

Våldsanvändningen ger upphov till ställningstaganden som kan innebära oönskade effekter 

och därmed vara kontraproduktiva. Oavsiktlig skada på civilbefolkningen är ett exempel som 

ger upphov till överväganden om att tvångsmetoder är bättre att använda än kinetiskt våld. 

Det sätt motståndaren ska bemötas kan sammanfattas med, ”Generally, the goal is to 

neutralise, rather than kill, and to make him irrelevant in security and political terms”77.  

 

4.4.2 Secure – analys 

Offensiva operationer 
De offensiva uppgifterna i stabiliseringsoperationer genomförs för att påverka motståndaren 

och säkra den operativa miljön för befolkningsgrupper och infrastruktur78. Under Secure växlar 

fokus för logistiken till omhändertagandeförmåga. Detta innebär att medicinskt 

omhändertagande och evakuering, samt teknisk omhändertagande av fordon och materiel blir 

prioriterat vid förbanden vid genomförandet. Operationerna ställer krav på indikatorn 
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tillgänglighet. Enheter som opererar på större avstånd från baserna och som riskerar att bli 

avskurna pga. av klimatförhållanden, motståndare eller civila demonstrationer maximerar 

egen underhållsäkerhet79. 

Koncepten Just-in-time och Just-in-case fodrar en kommentar i sammanhanget80. Indikatorn 

tillgänglighet stödjer Just-in-case, med hänsyn till att kontinuiteten i flödet inte med säkerhet 

kan upprätthållas då indikatorerna överlevnad och tempo tillsammans med effektivitet är 

svåra att säkerställa under Secure. Detta beror på den operativa miljön och då framförallt 

påverkan av motståndaren. General Pagonis uttrycker i sin jämförelse med den civila Just-in-

time logistiken att den grundläggande skillnaden är att militär logistik handlar om att möta 

osäkerhet och i sin förlängning är avgörande för liv eller död81. Därför är det rimligt med en 

säkerhetsmarginal, Just-in-case. 

Finansiella medel och legitimitet 

De offensiva operationerna under Secure innebär undantagslöst att civil egendom blir förstörd. 

Då resurserna, både militära och civila, är ansträngda eller inte har möjlighet att verka i 

området på grund av konfliktnivån, kan pengar erbjudas som ersättning. Det förbättrar tilltron 

till koalitionens styrkor och bidrar därmed till en beständig säkerhetseffekt i området.82 

Legitimiteten för koalitionen och regeringssidan förstärks på längre sikt samtidigt som 

maktbasen för motståndarna minskar. Ur perspektivet logistiksystem indikerar 

tillvägagångssättet effektivitet. 

 

Koncentration av verksamhet till urban miljö och bland befolkningen 
Förbandsintensitet 
Uppträdande i en miljö där befolkningens förtroende ska vinnas och motståndaren är svår eller 

omöjlig att urskilja, kräver förband som är tränade för dessa uppgifter. Att balansera behoven 

av att skydda befolkningen samtidigt som motståndaren neutraliseras är en utmaning. För 

logistiken innebär denna förbandsintensiva verksamhet i befolkningscentra, en relativt större 

trupp, då västerländska tekniska system får mindre avgörande eller av legitima skäl inte tillåts 

verka. Förbandsmassan ställer utökade kapacitetskrav på samtliga logistikfunktioner, 

försörjning, tekniskt omhändertagande, sjukvård, mobilitet och transporter. Särskilt tydligt är 

även här behovet av kriterierna tillgänglighet och överlevnad. Situationen i urban miljö kräver 

gripbara omhändertaganderesurser med högt egenskydd för att kunna verka. 

Erfarenheterna stärker resonemanget om att en för hög ambition i stridsekonomi, syftande på 

för få soldater, kommer att få negativt genomslag. Behovet av att ha tillräcklig mängd förband 

för att tillvarata geografiska framgångar och konsolidera en långsiktig säkerhet är nödvändigt. 
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För få förband resulterar sannolikt i förlust av initiativet och brister i förmågan att kontrollera 

ett sammanhängande område, där enheterna tenderar att bli fast i isolerade öar.83 Då 

ovanstående inträffar försvåras försörjningen, men där det allvarligare är att ett 

upprätthållande av den medicinska beredskapen inte kan säkerställas och att tillgängligheten 

därmed är hotad. 

Infrastrukturella fördelar 

Koncentrering av verksamheten till den urbana miljön innebär inte enbart hot och problem 

utan erbjuder även den kanske enda tillgången till adekvat infrastruktur. Uppenbara logistiska 

fördelar är hamnar och flygplatser men också tillgång till befintlig sjukvårdsorganisation. 

Möjligheter till leverans av förnödenheter med minimerade beställnings- och omloppstider, är 

ytterligare viktiga ingredienser i ett logistiksystem, som kan tillgodoses i den urbana miljön.84 

En rimlig slutsats är att koalitionen bör använda sig av befintlig infrastruktur i operativt viktiga 

områden. Det får till följd att valet av geografiska områden som den intervenerande styrkan 

går in i, bör väljas med hänsyn till logistiksystemet. Det påverkar tillämpning av Oilspot-teorin.  

 

Ökad skyddsnivå för logistiken i operationsområdet 
Sårbarheten hos logistikresurserna kan identifieras som ett diffust hot mot ett understöd som 

riktas 360 grader från baserna, där det kan bli nödvändigt att ”fight logistics through”85. Skydd 

av förbanden blir därmed en nyckeluppgift för att vidmakthålla operativ effektivitet86. Den 

operativa miljön under en stabiliseringsoperation ställer särskilt detta krav med hänsyn till 

motståndarens uppträdande. Det innebär att förutsättningar, som ett gott underrättelseläge 

och tekniska hjälpmedel för övervakning av LOC eller med hjälp av förband, är nödvändiga. 

Den franska doktrinen uttrycker: 

*…+the creation of multinational logistics bases where assets dedicated to force 

protection can be pooled. Furthermore, it means that escort missions are true combat 

missions carried out with adapted (up-armored) vehicles. In fact, assets must be 

dedicated to the protection of logistics convoys during the force generation process in 

order to avoid them from being taken away from battlegroups.
87

  

Detta öronmärkta skydd lyfts även fram i den tyska doktrinen, där det även konstateras med 

logik att om så inte sker kommer resurser avsedda för logistik tvingas till egenskydd och 

därmed minskar understödskapaciteten.88 Dvs. att effektiviteten i systemet sjunker drastiskt. 

Logistikkonvojer betraktas även som lätta och högvärdiga mål hos motståndaren. De ses som 

en tandlös motståndare som ger en hög psykologisk effekt, vid bekämpning89. De positiva 
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effekterna för motståndaren kan knappast överskattas. För koalitionen och befolkningen 

fungerar attackerna som moraliskt nedbrytande, där budskapet är att om inte koalitionens 

styrkor kan skydda sig själva, hur ska de då kunna skydda er? Utöver dessa faktorer påverkas 

även den operativa kapaciteten. Direkt i form av det som blivit förstört och indirekt genom att 

fler resurser läggs på skydd. Varianterna är att fysiskt öka skyddet med mer omfattande eskort, 

med understöd från luft- och markförband längs LOC , samt att variera LOC i tid och rum. I FM 

3-24.2 kontextualiseras intensitet och omfattning av verksamheten. 

Most attacks on Coalition forces in Iraq in 2004 and 2005, outside preplanned combat 
actions like the two battles of Falluja or Operation Iron Horse, were against CSS 
installations and convoys. You do the math. Ensure your CSS assets are hardened, have 
communications, and are trained in combat operations. They may do more fighting than 
your rifle squads.

90
 

 
Hotet accentueras i bebyggelse där kontroll över LOC, men även baser, försvåras. 

Överlevnadsförmågan ställer krav på hög rörlighet och skydd för fordon, last och personal. Det 

bör i sammanhanget observeras att det normalt är enbart hytterna som i viss mån är skyddade 

på transportresurserna och inte lasten91.  

 

Simultan och geografiskt utspridd verksamhet 
Eftersom operationsområdet, Area of Operations, i stabiliseringsoperationer ofta omfattar 

hela stater och att verksamhet inom hela Joint Operation Area innebär logistiksystemets 

närvaro även i närliggande stater, kommer den logistiska verksamheten att vara utspridd. 

Oilspotting påverkar logistiksystemets utformning ytterligare då operationsområdet blir 

fragmenterat och därmed hotnivån liksom den geografiska utbredningen ställer krav på stöd 

till avlägsna enheter. Metoden innebär även att skilda områden befinner sig i skilda skeden, 

vilket betyder att behoven från förbanden och därmed kraven på operativ logistik är olika vid 

en och samma tidpunkt. Ett sätt att optimera logistiksystemet under dessa förhållanden 

innebär att det blir nödvändigt att endast möta de minimala och absolut nödvändiga behoven 

från förbanden92. Svårigheterna i anpassningen till den operativa miljön ska inte underskattas: 

It will require significant joint, combat and combat support assets, including support 
helicopters, to deliver and therefore must be considered as a deliberate operation and 

not routine sustainment business.
93 

 

Förmåga att verka i luftarenan ger en asymmetrisk fördel för koalitionens styrkor och är ett 

relativt säkert sätt att upprätthålla LOC. Rörlighet i luftarenan skapar förutsättningar för 
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kontinuitet avseende medicinsk beredskap och försörjning. För omhändertagandeförmåga 

upprätthålls även kriteriet tempo. I den taktiska brittiska doktrinen beskrivs att även om 

luftarenans transportresurser är centralt organiserade för att ge möjlighet till koordinering och 

sekvensering så är det nödvändigt att vid behov anpassa ledningsförhållanden till taktiska 

uppdrag, vilket innebär möjlighet till decentraliserad ledning.94 Det senare indikerar vikten av 

flexibilitet. En understödsmetod som förstärker indikatorn flexibilitet är förmågan till luftburen 

försörjning vilket innebär att förnödenheterna fälls med fallskärm till förbanden eller 

transporteras med helikopter. Metoden lämpar sig under kortare tid till enheter som är utan 

Land LOC eller befinner sig på stora avstånd från logistikbaser95. Ett annat användningsområde 

är inom ramen för humanitärt stöd i avlägsna eller svårtillgängliga områden. En viktig aspekt 

på Air LOC är att de luftburna transportenheternas större aktionsradie, tillsammans med korta 

omloppstider relativt de på marken96. Det innebär att rätt nyttjade förmågor motverkar en 

utspridning av logistiksystemets enheter, vilket förstärker kapacitet och kontinuitet. 

 

4.4.3 Secure - resultat 
Resultaten från analysen svarar på andra studiefrågan avseende Secure: 

Vilka är de viktigaste kriterierna för att anpassa logistik till den operativa miljön under en 

stabiliseringsoperation? 

Element: ”Offensiva operationer”. 

Kriterierna som blir särskilt nödvändiga under offensiva operationer är behovet av att ha 

resurser direkt gripbara dvs. tillgänglighet och resursernas överlevnadsförmåga i den svåra 

miljön. Tillgänglighet avseende omhändertaganderesurser som medicinsk evakuering 

kräver även ett högt tempo. Dessa kriterier är svåra att uppfylla då de till del ligger utanför 

egen kontroll. 

Element: ”Koncentration av verksamhet till urban miljö och bland befolkningen”.  

Verksamhet i urban miljö förstärker vikten av överlevnadsförmåga, tempo och 

tillgänglighet, där det senare innebär en decentralisering av logistikresurser, för att uppnå 

handlingsfrihet på lägsta nivå. Även indikatorn kontinuitet är tydlig för att möta kraven i 

omhändertagandefunktionerna från taktisk till operativ nivå. För att stärka 

tillgängligheten, när resurserna är ansträngda, blir investeringar som bidrar till försörjning 

av koalitionen viktiga. 

Element: ”Ökad skyddsnivå för logistiken i operationsområdet”. 

Behovet av den ökade skyddsnivån ställer krav på kapacitet i de fall då logistikförbanden 

ska skydda sig själva. Med det avses att skyddet av baser och konvojer förutsätter 
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öronmärkta förband för detta redan i styrkegenereringen eller att de tas från befintliga 

förband i operationsområdet vilket påverkar operationstempot, som då ska anpassas efter 

förutsättningarna. Ett flertal länkar mellan noder förbättrar också redundans och 

robusthet i systemet. Överlevnadsförmågan är naturligtvis central i analysen men är också 

kopplad till tempo i systemet, vilket kan säkerställas med hjälp av luftarenans resurser. 

Med hänsyn till skyddet ökas komplexiteten i genomförandet av verksamheten vid baser 

och LOC. 

Element: ”Simultan och geografiskt utspridd verksamhet”.  

Anpassning av metoder och förmåga till innovativa försörjningsmetoder är nödvändigt vid 

simultan och utspridd verksamhet. Det indikerar kravet av flexibilitet i logistiksystemet och 

dess ledningsorganisation. Avtalen inom koalitionen måste därför vara skrivna på ett 

sådant sätt att det under operationens progression går att möta förändrade krav utan 

tidskrävande omförhandlingar, vilka försvårar initiativ och vidmakthållande av 

operationstempot. För att effektivt kunna leda, är det nödvändigt med centralisering av de 

operativa logistikresurserna, vilket oundvikligen indikerar behovet av en hög 

underhållsäkerhet vid de taktiska enheterna . Det i sig kan betyda en kontradiktion vid 

resursbrist, lösningen är att prioritera geografiska områden, verksamhet eller förband och 

funktioner. De utmärkande indikatorerna är effektivitet och tillgänglighet. 

Kontexten i den operativa miljön under Secure indikerar att det tydligaste behovet av 

anpassning i ett logistiksystem är tillgänglighet. Den förutsätter överlevnadsförmåga vid de 

försörjande enheterna, och i ännu högre grad hos den omhändertagande logistiken ett högt 

tempo för att nå avsedd effekt. Samtidigt är viss flexibilitet nödvändigt för att ha möjlighet till 

metodanpassning i det fragmenterade operationsområdet.  

 

4.5 Hold 

4.5.1 Hold - kontext och syfte 
Förluster kan tvinga motståndaren att flytta sig, och därmed avbryta verksamhet med minskat 

inflytande i området som följd. Passage av statsgränser kan ge skydd och tillfälle att på nytt 

organisera sig. Initiativet övergår successivt till koalitionen och regeringssidan i områden som 

blivit säkrade. För att inte förlora initiativet och påvisa närvaro och styrka för lokalbefolkningen 

angrips samtliga delar i de multinationella och allomfattande ansatserna. Motståndaren 

försöker på detta sätt förhindra och undergräva alla försök till utveckling, av statsbyggnad och 

rättsväsende eller ekonomisk och infrastrukturell utveckling.97 

Syftet med Hold är att befästa säkerhetsnivån samtidigt som förutsättningar skapas för en 

etablering av utvecklingsresurser. I skedet övertar de civila delarna ledningen av området. 

Avgörande för utvecklingen är det fortsatta säkerhetsengagemang som tillsammans med de 

civila resurserna visar på ett långvarigt åtagande i området. Målet är att övertyga befolkningen 
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och få dem till att aktivt stödja regeringssidan. Medlet är att få det lokala samhället att 

fungera. Det görs genom att arbeta med lokala, regionala strukturer och samtidigt koppla ihop 

dem med central nivå. Counterinsurgents ska leva bland befolkningen och stödja de inhemska 

styrkorna för att stärka egen legitimitet och bygga förtroende, därmed undergrävs och 

försvåras motståndarens maktbas och verksamhet. 

 

4.5.2 Hold – analys 

Mångfacetterad verksamhet som syftar till en långsiktig och hållbar lösning 
LoO säkerhet 
De defensiva operationerna genomförs för att de befriade områdena ska förbli utanför 

motståndarens inflytande98. Metoden i operationerna som syftar till att få bort kvarvarande 

motståndare, nätverk och infrastruktur, leder till omhändertagande av motståndare och civila. 

Dessa internerade, Detainees, kräver förberedda platser för boende och förhör samt 

transporter, vilket är en del av det logistiska ansvaret99.  

För att behålla initiativet krävs en sekvensering av aktiviteter längs samtliga LoO. En etablering 

av baser och så kallade Outposts i de nya områdena, tillsammans med förtroendeskapande 

verksamhet, resulterar i en logistisk pivot. Det bidrar även till en successiv fokusförändring av 

logistiken från omhändertagandeförmåga till försörjning. Med hänsyn till att skedet sannolikt 

innebär den högsta belastningen för logistiksystemet, är hotet mot verksamheten förödande. 

Utökat stöd mot fler LoO 

Det utökade möjligheterna, men även kraven att stödja övriga LoO innebär behov av tydliga 

prioriteringar, gjorda utifrån ett helhetsperspektiv på operationen. Amerikanska FM 3-24 

uttrycker restriktivitet: 

Using logistic units to augment civil programs supporting other LLOs must not detract 

from the logistic system’s capability to support combined arms forces engaged in 

combat operations.
100

 

 

Prioriteringen får stöd även i den franska doktrinen101. Avvägningen kan tyckas självklar, men 

det avgörande är bedömningen av situationen i det geografiska området. Prioriteringen gäller 

inte att det krävs militär logistik för att understödja offensiva operationer. Svårigheten är vilka 

åtgärder som får bäst effekt för att nå slutmålet. Att balansera de offensiva operationerna mot 

den humanitära verksamheten visar på komplexiteten och svårigheten att bedöma de kausala 

förhållandena under Hold.  

 

Sekvenseringen inom den operativa designen är en del i den teoretiska förutsättningen för att 

lösa ovanstående. Den praktiska förutsättningen är att koordinera de övriga logistikresurser 
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som finns och att få dem att i rätt tid verka i området. Bedömningen av när villkoren, 

Conditions, i skedet är uppfyllda blir i resonemanget viktiga, då de på sikt påverkar om 

motståndaren kan växa sig stark eller om de implementerade åtgärderna längs övriga LoO visar 

sig framgångsrika102. De öppnar i bästa fall för transitering till Develop, om inte blir Hold ett 

utdraget skede, som kan komma att retardera till Secure. 

 

Situationen under Hold indikerar att oavsett om det är militär eller civil logistik eller i vilken 

omfattning de stödjer verksamhet längs LoO, krävs flexibilitet. Avseende baser framstår 

hantering, lagringsfaciliteter och placering som centrala. Ett liknande förhållande gäller LOC 

och användning av transportresurser. Samarbete med fler utomstående organisationer, där 

målet är att ersätta hela eller delar av eget understöd eller få nya uppgifter, kräver förmåga till 

anpassning av organisationen. Genom förutseende som bygger på enkelhet med tydliga 

gränsdragningar i tid och rum kan logistiksystemet optimeras efter den operativa miljöns 

möjligheter. 

LoO ekonomi, investeringar 

Att producera eller köpa förnödenheter och tjänster i värdlandet ökar sannolikt effektiviteten i 

logistiksystemet som helhet. Även inom operationsområdet kommer resurserna, rätt nyttjade, 

att minska belastningen på befintliga noder och länkar. Ett bra exempel på en tjänstegren som 

är lämplig för detta är dricksvatten.103 Att göra investeringar kräver en analys av 

operationsplanen, i syfte att ta fram nödvändiga tidsaspekter för verksamhet med kort, 

medellång och lång planeringshorisont. Verksamheten leder även till att stärka övriga LoO, till 

stöd för utveckling av samhället. 

Baksidan med regionala och lokala investeringar är att de kan leda till oönskade händelser vilka 

motverkar operationens målsättning som helhet. En betydande risk är korruption som 

tillsammans med uteblivna resurser i tid och rum eller med för låg kvalité är kontraproduktivt. 

Ett annat exempel är brott mot områden inom miljölagstiftning som hantering av avfall. När 

effektiviteten hämmas, minskar samtidigt möjligheterna att infria befolkningsgruppernas 

förväntningar.104  

 

Koordinationsbehov av aktörer 
Stöd längs samtliga LoO, i samverkan med ett flertal aktörer kräver enkelhet. Enkelhet får 

störst effekt om den tar sig uttryck i en långsiktig samordning av hela operationen med 

kraftsamling till geografiska områden, vilka eftersträvas att vara homogena avseende 

säkerhetsnivå. Oilspot-teorin påverkas i det här avseendet genom att logistiken verkar 

begränsande för operationen om operationsområdet tillåts vara allt för fragmenterat. 
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Baksidan med samordning av logistiska funktioner utanför koalitionen, beskrivs av britterna 

med “These initiatives will be subject to considerable friction, and solutions will need to have 

inbuilt agility and redundancy.”105Orsakerna är att ledningen för operationen inte har mandat 

att samordna samtliga aktörer i operationsområdet och att de därför inte nödvändigtvis 

strävar mot samma mål. Inom ramen för Comprehensive Approach ges försök till ett 

gemensamt synsätt på hur lösningen av situationen ser ut. Men inte ens i den multinationella 

militära miljön, där staternas förband har sina undantag, Caveats, kan logistiken verka i en 

friktionsfri miljö.  

Vikten av samarbete mot ett gemensamt mål understryks i doktrinerna, trots ovanstående, 

även om det innebär nya och tillfälliga ledningsförhållanden. 

Military forces should be prepared to work in informal or formal integrated civilian-

military teams that could include, and in some cases be led by, representatives from 

other US departments and agencies, foreign governments and security forces, IGOs, 

NGOs, and members of the private sector with relevant skills and expertise.
106

 

 

Synkronisering av verksamhet blir viktig för att inte nå egen logistisk kulminationspunkt, och 

därmed på sikt förlora initiativet. 

 

Simultan och geografiskt utspridd verksamhet 
Kontexten i Hold föranleder en ökning av den logistiska verksamheten jämfört med Secure. 

Orsaken är att koalitionen genomför verksamhet över ett större geografiskt område och med 

operativt perspektiv på den taktiska verksamheten innebär det att understödet sker mot 

förutsättningarna i tre skilda skeden. 

 

Koncentration av verksamhet till urban miljö och bland befolkningen 
Föranleder ingen förändrad analys mot i Secure. 

 

4.5.3 Hold - resultat 
Resultaten från analysen svarar på andra studiefrågan avseende Hold: 

Vilka är de viktigaste kriterierna för att anpassa logistik till den operativa miljön under en 

stabiliseringsoperation? 

Element: ”Mångfacetterad verksamhet som syftar till en långsiktig och hållbar 

utveckling”. 

Verksamheten inom de defensiva operationerna indikerar inledningsvis behov av 

överlevnadsförmåga. Tillsammans med det expanderande stödet till samtliga LoO, ställer 
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det krav på kontinuitet i logistiksystemet. För att stärka effektiviteten, när resurserna är 

ansträngda, blir investeringar som bidrar till försörjning av koalitionen viktiga. Anpassning 

till extern försörjning och nya investeringar grundar sig i flexibilitet. 

Element: ”Koordinationsbehov av aktörer”. 

De geografiska förutsättningarna och det stora antalet aktörer tillsammans med viljan att 

upphandla tjänster ställer krav på tydliga riktlinjer och enkelhet i logistiksystemet. Även 

behovet av flexibilitet för att nå de övergripande målsättningarna är nödvändigt.  

Element: ”Simultan och geografiskt utspridd verksamhet”. 

Sammanfattningsvis är innebörden att anpassning av metoder och förmåga till innovativa 

försörjningsmetoder är nödvändigt vid simultan och utspridd verksamhet. Det indikerar 

kravet av flexibilitet i logistiksystemet och dess ledningsorganisation. Som en konsekvens 

av friktioner och nödvändig prioritering av resurser, ställs även krav på tillgänglighet. Den 

utökade logistiska verksamheten förstärker behovet av indikatorn effektivitet som har 

koppling till resursnyttjande och prioritering. Behoven tillfredsställs även genom en ökad 

kapacitet, dvs. förstärkt logistikorganisation. 

Element: ”Koncentration av verksamhet till urban miljö och bland befolkningen”. 

Verksamhet i urban miljö förstärker vikten av överlevnadsförmåga, tempo och 

tillgänglighet, där det senare innebär en decentralisering av logistikresurser, för att uppnå 

handlingsfrihet på lägsta nivå. Även indikatorn kontinuitet är tydlig för att möta kraven i 

omhändertagandefunktionerna från taktisk till operativ nivå.  

Kontexten i den operativa miljön under Hold visar på omfattande anpassningsbehov. 

Kontinuitet i flödet är en förutsättning, med hänsyn till den utökade belastningen av 

logistiksystemet, men inverkar även på möjligheten att behålla initiativet i det geografiska 

området. Därför blir flexibilitet viktigt, i synnerhet att anpassa existerande struktur och 

metoder efter den förändrade kontexten. Men att sekvenserat påbörja förstärkning av 

logistiksystemet med civila resurser är kanske det viktigaste, för att skapa handlingsfrihet med 

de militära och en förmåga till förstärkning oavsett hotbild. För att ta tillvara dessa 

möjligheter, som med säkerhet medför friktioner, krävs under en övergångsperiod en förstärkt 

tillgänglighet. Utvärdering av de civila resursernas kapacitet är nödvändig. 

 

4.6 Develop 

4.6.1 Develop - kontext och syfte 
Motståndaren försöker påverka regeringssidans och koalitionens insatser för långsiktig 

utveckling, men får svårare att övertyga som ett politiskt alternativ. Därför kan åtgärderna 

komma att bli allt mer extrema, där argumentation bygger på att motståndaren kommer vara 

kvar bland befolkningen, långt efter att koalitionens styrkor åkt hem. Allteftersom 
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statsbyggnaden tilltar och befästs kommer grupperingar, eller ledningsskikt, av motståndaren, 

bli mer mottagliga för förhandlingar och att lägga ned vapnen.107  

I Develop är de allsidiga åtgärderna tydliga som uppbyggnad av institutioner, förvaltning och 

stimulering av ekonomin. Syftet är att fortsatt efterstäva legitimitet för regeringssidan från 

befolkningen. Implementeringen är tänkt att fungera som en positiv spiral där utveckling ger 

förtroende, som bygger ett närmare samarbete mellan regeringssidan och befolkningen i 

området. Samtidigt försvåras motståndarens verksamhet och maktbasen minskas. För att 

lyckas krävs tidiga investeringar i både kortsiktiga, för att påvisa utveckling, och långsiktiga 

projekt. 

Inom ramen för Security Sector Reform108 utbildas inhemska styrkor att tjäna befolkningen och 

regeringen för att på sikt ta över säkerhetsansvaret. Uppbyggnaden av institutioner regionalt 

och lokalt är i fokus för att även där överlämna ansvar. Avseende ekonomiska åtgärder 

betonas långsiktighet.  

 

4.6.2 Develop - analys  

Mångfacetterad verksamhet som syftar till en långsiktig och hållbar lösning 
Stöd till samtliga LoO 

Som framkom under Hold kommer logistikresurser behövas för fler uppgifter än understöd av 

koalitionens förband. De inhemska styrkorna, statliga stödorganisationer såväl som 

ickestatliga, kontrakterade biståndsarbetare, flyktingar och internflyktingar eller lokala 

befolkningsgrupper, är exempel på målgrupper som behöver stöd. 

The potential for this list to grow to unmanageable proportions is often overlooked. The 

bottom line is that logistic support – in its widest sense – is almost certain to include 

more than just the force itself and the level of commitment to it will be governed by 

both expedient and policy.
109 

Anpassningen av logistiksystemets kapacitet och flexibilitet är omfattande och kommer under 

Develop förändras markant från Secure. Utmärkande är den ökade belastningen på funktionen 

försörjning och de tillkommande nya uppgifterna.  

LoO statsbyggnad, kapacitet och förmåga  

Att utveckla värdlandets kapacitet och förmåga syftar på såväl fysisk som institutionell 

infrastruktur och befolkningens kompetens. Under Develop ger denna insikt att detta 

tillsammans är den enda vägen för att tillhandahålla en hållbar utveckling. Funktionen logistik 

kan bidra till den senare med utbildning och rådgivning och den förra genom att anlita fler 
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lokala tjänster och företag.110 På operativ nivå ökar flexibiliteten i logistiksystemet, medan 

konsekvenserna på taktisk nivå är beroende av kontraktorernas förmåga till anpassning av 

förbandens krav, främst avseende tid och kvalité på de tjänster som utförs111. Sannolikt 

kommer det alltså inledningsvis skapas friktioner i verksamheten, men på sikt nås en positiv 

utvecklingsspiral. Aktiviteterna konfirmeras även i den franska doktrinen som tillägger “*…+ 

outsourcing through the reasonable use of local or neighboring resources is a major factor in 

the acceptance of the Force because it provides additional economic assistance.”112Att genom 

acceptans förstärka legitimitet och förtroende från befolkningsgrupperna är en väg mot den 

övergripande målsättningen för att nå en långsiktig lösning. 

LoO ekonomisk utveckling, kontraktorer 

Det logistiska stödet för ekonomisk utveckling går främst genom upphandlingar och kontrakt. I 

de amerikanska doktrinerna redogörs för en tredelad indelning av kontraktorer. Den första 

kategorin, Theater Support Contractors, är de som anställer lokal personal och nyttjar lokalt 

producerat material och förnödenheter. De typiska tjänsterna är konstruktionsarbeten och 

renoveringar, sanitetstjänster, underhåll av fordon, vägarbeten och transportverksamhet. Den 

andra kategorin är, External Support Contractor, som omfattas av stora bolag, vilka på ett tidigt 

stadium har skrivit kontrakt med koalitionen. De anställer ofta lokalt rekryterad personal för 

att utföra tjänsterna. Den tredje kategorin, System Contractors, ansvarar för systemstöd till 

avancerad teknisk utrustning.113 Det är alltså främst den första kategorin som bidrar till den 

ekonomiska utvecklingen i regionen, vilket därmed ska vara styrande för upphandlingarna114. 

Ett av problemområdena med lokala kontraktorer är svårigheten att avgöra var de har sin 

lojalitet. Det kräver ett säkerhetstänkande hos all personal som har kontaktyta mot dem, för 

att inte påverka överlevnadsförmågan. 

LoO säkerhet, värdlandets säkerhetsstyrkor 

Under Develop är rekrytering, utbildning och utrustande av inhemska förband centralt för att 

kunna överlämna säkerhetsansvaret. Det är nödvändigt att prioritera mellan att använda 

koalitionens förband för denna förmågeutveckling eller för uppgifter som syftar till att isolera 

och neutralisera kvarvarande motståndare. Ovanstående gäller även logistiksystemet med 

ingående förband. Det kommer initialt även ansvara för försörjningen av enheterna. 

Uppbyggnaden och stödet till inhemska säkerhetsstyrkor kommer på sikt ersätta koalitionen 

och ansvaret transiteras successivt över till inhemska strukturer. Uppgifterna lokalt övergår till 

att bli rådgivande och stödjande115. Koalitionens logistik kan då börja avvecklas område för 

område, för att på sikt ersättas, med inhemsk militär logistik och av de civila 

stödorganisationernas resurser. Tre huvuduppgifter nämns i sammanhanget för 

logistikförband. Det är att tillhandahålla baser till säkerhetsstyrkorna, lämna understöd i form 
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av förnödenheter, och utbildning i att leda och genomföra logistik116. Det ska tilläggas att de 

försvarsmedicinska kvaliteterna bör räknas hit, då den lokala hälso- och sjukvården sannolikt 

nyttjas i både militärt som civilt hänseende. 

 

Koordinationsbehov av aktörer 
Föranleder ingen förändrad analys mot i Hold. 

 

Simultan och geografiskt utspridd verksamhet 
Föranleder ingen förändrad analys mot i Hold. 

 

Koncentration av verksamhet till urban miljö och bland befolkningen 
Föranleder ingen förändrad analys mot i Hold. 

 

4.6.3 Develop - resultat 
Resultaten från analysen svarar på andra studiefrågan avseende Develop: 

Vilka är de viktigaste kriterierna för att anpassa logistik till den operativa miljön under en 

stabiliseringsoperation? 

Element: ”Mångfacetterad verksamhet som syftar till en långsiktig och hållbar lösning”. 

Logistiksystemets bidrag till samtliga LoO, medges av det förbättrade säkerhetsläget. Fokus 

övergår alltmer mot försörjning och transporter, där kontraktering av tjänster tillsammans 

med investeringar spelar en central roll för att motsvara kraven på kontinuitet och 

effektivitet. Med hänsyn till operationssäkerhet i förhållande till lokalt anlitade 

kontraktorer står överlevnadsförmågan i oväntad kontrast till kontinuitet men ska inte 

överdrivas. De nya uppgifterna ställer höga krav på anpassning och flexibilitet. Utbildning 

och stöd av värdlandets institutioner och säkerhetsstyrkor belastar inledningsvis systemet 

men kommer på sikt bidra till att slutmålet nås och en avveckling av koalitionens 

verksamhet kan påbörjas.  

Element: ”Koordineringsbehov av aktörer”. 

De geografiska förutsättningarna och det stora antalet aktörer tillsammans med viljan att 

upphandla tjänster ställer krav på tydliga riktlinjer och enkelhet i logistiksystemet. Även 

behovet av flexibilitet för att nå de övergripande målen är nödvändigt.  

Element: ”Simultan och geografiskt utspridd verksamhet”. 

 Sammanfattningsvis var innebörden att anpassning av metoder och förmåga till innovativa 

försörjningsmetoder är nödvändigt vid simultan och utspridd verksamhet. Det indikerar 

kravet av flexibilitet i logistiksystemet och dess ledningsorganisation. Som en konsekvens 
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av friktioner och nödvändig prioritering av resurser ställs även krav på tillgänglighet. Den 

utökade logistiska verksamheten förstärker behovet av indikatorn effektivitet som har 

koppling till resursnyttjande och prioritering. Behoven tillfredsställs även genom en ökad 

kapacitet, dvs. förstärkt logistikorganisation. 

Element: ”Koncentration av verksamhet till urban miljö och bland befolkningen”. 

Hotbilden under Develop är generellt lägre än under Hold, men är samtidigt svårbedömd. 

Slutsatsen är att det ställs lägre krav på vikten av överlevnadsförmåga, tempo och 

tillgänglighet. Behovet av förmågor för omhändertagande minskas och ersätts med 

utökade krav på kontinuitet i försörjning. 

Kontexten i den operativa miljön under Develop indikerar att det tydligaste behovet av 

anpassning i logistiksystem är kontinuitet. Kriteriet är främst beroende av möjligheten till 

anpassning för att möta de nya möjligheterna med att stödja ett samhälle i utveckling, som 

indikerar att flexibilitet är viktigt. Det öppnas flera möjligheter för den militära logistiken att 

stödja längs samtliga LoO. För att nå avsedd effekt med anpassningarna krävs enkelhet, då ett 

stort antal aktörer som stödjer verksamhet längs flera LoO ska synkroniseras mot ett 

gemensamt mål.  
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5 Utformning av logistik under stabiliseringsoperationer 
Karaktärisering och analys av elementen, ledde till en indikering av de framträdande 

kriterierna för anpassning av logistiksystem. Diskussion och reflektion kommer nu att 

återknyta till problemformulering och syfte. Främst med hjälp av teorianknytning och metod 

där strävan är att dra reliabla slutsatser för utformning av logistik under 

stabiliseringsoperationer. De presenteras först skedesvis, därefter påvisas de övergripande 

slutsatserna. Avsnittet svarar på studiens tredje fråga, tillika huvudfråga: 

Vilka slutsatser går att dra av resultatet för utformning av logistik under en 

stabiliseringsoperations fyra skeden? 

5.1 Teorins roll 
Själva syftet med teorin är att optimera logistiksystem, där optimeringen reflekterar 

begränsningar i resurser, lagringskapacitet, transportmedel och ledtider117. För att 

åstadkomma detta används kriterier, vilka har operationaliserats till studiens indikatorer. 

Dessa kan analyseras och utvärderas i förhand för att anpassas till den operativa miljön. De 

operativa och strukturella kriterierna är i varierande grad beroende av varandra och de kausala 

förhållandena är tydliga i resultatredovisningen, där ett huvudkriterium är identifierat men 

beroende av ett eller fler kriterier för att leda till optimering. Nödvändigheten av prioritering 

och balansering av kriterierna blir därmed tydlig. Med ett helhetsperspektiv på målsättningar, 

såväl som den skedesvis varierande kontexten, är detta möjligt. 

Teorins nod-länk perspektiv och de operationaliserade kriterierna ger en betydande insikt 

avseende sammanhang och förhållanden, som vuxit sig starkare under arbetets fortskridande. 

Att analysverktyget är relevant och samstämmigt med syftet för studien, förstärks med hjälp 

av nyckelinformanter. Dock bör nedanstående uppmärksammas, som framkommit under 

forskningen . 

De kognitiva kriterierna i ett logistiksystem har inte använts i analysen. I teorin motiveras 

dessa kriteriers särställning genom två perspektiv. Att de är abstrakta och kopplade till ad-hoc 

situationer, samt att de inte är möjliga att utvärdera förrän i efterhand118. Påpekas bör, att 

naturligtvis måste ett planerat logistiksystem ha ingredienser av kriterierna förutseende och 

synkronisering. Ett sätt att utvärdera dessa i förhand uppnås genom att spela på planen, med 

så realistiska förutsättningar som möjligt. Det ger även effekten att det tredje kognitiva 

kriteriet, improvisation, kan förberedas genom att prioritera reserver med önskade förmågor. 

Kopplingen mellan det kognitiva kriteriet improvisation och det strukturella flexibilitet blir i 

exemplet tydlig. Med ett liknande betraktelsesätt hänger även det kognitiva kriteriet 

synkronisering samman med de strukturella kriterierna enkelhet och effektivitet. 
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Studien omfattar främst den operativa men även den taktiska nivån, vilket är kopplat till syftet, 

att analysera hur logistik kan utformas vid stabiliseringsoperationer. Empirin visar att 

nivåindelningen blir allt mer utsuddad. 

The levels of war in COIN may be compressed and difficult to define. The tactical and 

operational levels in COIN may be compressed due to the protracted nature of the 

conflict and the complexity of the OE. *…+ The operational and strategic levels in COIN 

are extremely sensitive to tactical actions.
119

 

Teorin förhåller sig till nivåindelningen genom att skilja på operativ och taktisk logistik, även 

om den lyfter att framtiden kan komma att sudda ut gränserna. Skillnaden mellan den förra, är 

att den är utformad efter de operativa målsättningarna, och den senare är händelsestyrd. I 

teorin motiveras nivåindelningen med att operationerna i sin helhet organiseras efter dem. 

Samtidigt som detta kan kritiseras, framgår att logistiksystemet och dess kriterier trots allt 

tillåter en överlappning mellan nivåer.120 Slutsatsen blir att resultatet av optimeringen är 

relevant mot ett operativt logistiksystem men kräver en djupare analys av taktisk aktivitet och 

miljö samt förhållandet mellan ledningsnivåerna för att kunna valideras för denna nivå.121 

Kriteriet effektivitet är ett exempel på komplexiteten mellan nivåerna. Den tredimensionella 

anpassningen tar hänsyn till fysiska begränsningar, operativa behov och prioriteringar men 

anpassningen på en nivå påverkar den andra och är därmed svår att balansera. Det rätta kan 

istället vara att mäta effektivitet med hänsyn till tids och rumsfaktorer. Men i studiens 

svåranvända form visade sig kriteriet huvudsakligen bidra som en överordnad strävan. 

Ett kriterie som teorin inte hanterar är kapacitet. Motivet kan vara att en optimering av ett 

logistiksystem inte har med kapacitet att göra utan syftar till att använda de ingående delarna 

så effektivt som möjligt. Under analysen uppstod dock tankar om att en balans är nödvändig 

mellan kapacitet i noder respektive länkar för att kunna optimera ett system. Dessutom 

innebär den operativa miljön under stabiliseringsoperationer att en utökning av kapaciteten är 

både möjlig och nödvändig, för att effektivt nå målsättningarna. Därför bör kapacitet ses som 

ett kompletterande kriterie med kausalt förhållande till effektivitet, men även till kontinuitet 

och tempo.  

 

5.2 Metodens och materialets roll 
Analysen utgår från helheten och först därefter analyseras delarna. Syftet är att kunna dra 

relevanta slutsatser och undvika suboptimering av logistiksystemet, vilket är fallet då enbart 

hänsyn tas till kriterierna utan att sätta dem i ett sammanhang. Helheten utgörs av den 

operativa miljön och processdelarna av Comprehensive Approach tillsammans med operativ 

design, skedesindelning och Oilspotting. Funktionsdelarna utgörs av de operativa och 
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strukturella kriterierna och deras förutsättningar att verka. Sambandet mellan helheten och 

delarna har under forskningens framskridande ständigt växlat och lett till nya reflektioner 

avseende sammanhang. Växelverkan mellan teori och empiri upplevs på så sätt upprätthålla 

objektivitet i analysen.122 

Urvalet av faktorer och deras systematisering till element är en del av textanalysen. För att 

välja och värdera faktorer krävs en förståelse av vad som får logistiska implikationer och vilka 

ledningsnivåer det berör. Samtidigt ska inte komplexiteten överdrivas, då urvalet bygger på ett 

logiskt förhållningssätt där logistiken ses som förutsättningskapande för annan verksamhet123. 

Metoden att låta elementen ur empirin styra strukturen i analysen blev nödvändig då 

analysverktygets sju indikatorer riskerade att hacka sönder resonemang. Samtidigt ledde de till 

återupprepningar, då de inbördes är beroende av varandra. Kontextualiseringen av elementen 

i respektive skede är nödvändig för att ge relevanta och logiska slutsatser. Samtidigt ger den 

generiska skedesindelningen studien en röd tråd. 

Var den operativa brittiska doktrinen den rätta att välja som utgångspunkt för den operativa 

miljön? Svaret på frågan får bli ett ja. De fruktbara beskrivningarna i doktrinen är de 

kontextuella delarna som placerar läsaren på ”fältet”. Det hermeneutiska upplägget 

underlättar urvalet av faktorer i den operativa miljön, och den lika nödvändiga tolkningen av 

sammanhang, för att kunna genomföra en relevant analys och dra slutsatser. FT-02 har med 

sitt perspektiv bidragit med viktiga ingångsvärden, inte minst för karaktäriseringen av 

stabiliseringsoperationer och på så sätt underlättat att logiskt ordna och systematisera 

faktorerna124. Den ständigt närvarande källkritiken har utgått från reglerna äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens125. Där särskilt berättarnas oberoende och tendens bör lyftas fram 

som de svagare länkarna i sammanhanget. I vilket syfte beskrivs den operativa miljön ur ett 

visst perspektiv och i vilken omfattning har doktrinerna avsiktliga kopplingar till varandra? För 

att göra en värdering av dessa regler har oberoende källor använts tillsammans med 

informanter. 

En replikering av studien är möjlig då tillvägagångssättet och urvalet av material redovisas i 

metod- och teoriavsnitten. Generaliserbarheten av forskningsresultatet är beroende av den 

interpretativa förmågan som kräver förståelse av kontexten. Det hermeneutiska perspektivet 

gör att sammanhanget måste tolkas och därför blir slutsatserna inte absoluta, utan sannolika. 

Tolkningen av doktrinerna är dessutom gjord i ljuset av författarens svenska perspektiv, vilket 

är den största svagheten i metoden, trots ansträngningar att hålla den objektiv och 

transparent.126 För att bekräfta resultat och slutsatser har därför två nyckelinformanter 
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använts. De styrker att elementen är representativa för den operativa miljön och har inverkan 

på logistik. Likaså finner de slutsatserna logiska och reliabla127. 

 

5.3 Slutsatser - Shape, Secure, Hold, Develop 

Shape 
Resultatet i Shape, indikerar att det övergripande behovet av anpassning är kontinuitet, vilket 

främst kan upprätthållas med hjälp av flexibilitet i logistiksystemet. I de fall då kontinuitet inte 

kan säkerställas blir det nödvändigt att förstärka tillgängligheten hos förbrukarna. 

Kontinuitet, indikatorn för stabilitet i logistiksystemet, är i inledningen av 

stabiliseringsoperationen en förutsättning för all kommande verksamhet. De operativa 

målsättningarna kommer att påverkas om kontinuiteten i flödet försvåras. Därför kräver den 

komplexa verksamheten att reserver avseende tid och resurser finns, med hänsyn till de 

friktioner som kommer göra dessa nödvändiga. Slutsatsen är att flexibilitet i logistiksystemet är 

nödvändig för operativ handlingsfrihet. Kriteriet flexibilitet kan förstärkas med tekniska 

lösningar som informationssystem för beställningar och uppföljning av förnödenheter eller 

med prognostiseringsverktyg. Men även avseende hanteringsmöjligheter och interoperabla 

tekniska systemlösningar.  

De framträdande kriterierna flexibilitet och tillgänglighet bildar en paradox128. De är i teoretisk 

mening inte möjliga att uppnå samtidigt. Strukturell och operativ flexibilitet innebär att 

omhändertagande-förmågor och resurser koncentreras till operativ nivå för att kunna möta 

friktioner och oväntade händelseutvecklingar. Ur planläggningssynpunkt innebär det att 

åtgärderna för att snabbt möta begränsningar och hantera friktioner är att ha en alternativ 

planering, och avseende resurser och förmågor, avsätta reserver. Den senare åtgärden står 

paradoxalt nog i kontrast till effektivitet med en kort planeringshorisont, men bedöms viktig 

för att på längre sikt minska eventuella begränsningars genomslag på den operativa 

verksamheten. 

Tillgänglighet innebär att förmågor och resurser är utgångsgrupperade vid förbrukarna. 

Konsekvensen av att underställa resurser är att det är tids- och kapacitetskrävande att ”ta 

tillbaka dem”. Det innebär även att taktisk chef som är tilldelad resurs, har svårt att ha en 

helhetssyn, vilket motverkar ”horisontellt” understöd i systemet. Slutsatsen är att tillgänglighet 

försämrar operativ handlingsfrihet. 

Secure 
Resultatet i Secure indikerar att det övergripande behovet av anpassning är tillgänglighet. Det 

förutsätter överlevnadsförmåga i den konfliktintensiva miljön. För omhändertaganderesurser 

innebär det även krav på ett högt tempo. 
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Det är framförallt de offensiva operationerna, med den höga konfliktnivån, som gör att 

tillgänglighet blir nödvändigt. Ur operativt perspektiv tilltar samtidigt kraven på understöd i 

det expanderande och fragmenterade operationsområdet. Därför uppkommer behov av att 

kunna förstärka i olika riktningar, som i sin tur ställer krav på reserver. De operativa 

reserverna, vilka borgar för flexibilitet, står i kontrast till tillgänglighet och behovet är under 

skedet i omvänt förhållande mot i Shape. Det är tydligt hur avgörande de operativa 

prioriteringarna blir för balanseringen av logistiksystemets kriterier. Anpassningen leder till ett 

effektivt nyttjande av resurserna. 

Överlevnadsförmåga kan illustreras av ett utökat skydd av transportenheterna i flödet eller 

skyddet av noder. Skyddet av flödet kan vara materiellt, i form av eskorterande förband eller 

val av LOC. De senare alternativen påverkar kriteriet tempo.129 När det är nödvändigt att 

konvojer genomförs som operationer eller tvingas till val av längre LOC så sänks tempot i 

flödet. Därmed står kriterierna tempo och överlevnad i kontrast till varandra. Slutsatsen är att 

logistiksystemet måste anpassas efter förutsättningarna som i sin tur påverkar 

operationstempot i sin helhet. Sker inte denna anpassning riskeras egen kulminationspunkt att 

nås. En lösning på hotet mot marktransporter är att maximera antalet lufttransporter. Det ger 

synergi då det sker till avlägsna baser eller till områden med långa omloppstider. Det blir på så 

sätt nödvändigt att redan i styrkegenerering och planläggning ta hänsyn till dessa faktorer.  

Hold 
Resultatet i Hold indikerar att det övergripande behovet av anpassning är kontinuitet i flödet. 

Motiven är att understödsbehovet expanderar då den geografiska utbredningen av 

koalitionens förband, tillsammans med stöd till övriga LoO, däribland de tidskritiska 

humanitära insatserna, ökar. Successivt under skedet förändras behovet av tillgänglighet hos 

förbrukarna till förmån för en förbättrad operativ flexibilitet i logistiksystemet. Detta för att 

komma till rätta med de utökade behoven och uppgifterna. Ett misslyckande leder till att 

operationen tappar sitt momentum, där erövrade områden återtas av motståndaren. 

Alternativt saknas resurser för att fortsätta de offensiva operationerna. 

Sekvensering av aktiviteter är avgörande under skedet, för att anpassa logistiken till att möta 

de operativa målsättningarna. Samverkan och i bästa fall samordning av civila stöd- och 

hjälporganisationer och de militära förbanden, är själva kärnan inom Comprehensive 

Approach. Ovanstående sätts på prov under Hold och är grundläggande för om operationen 

kommer att lyckas. En effektivisering av logistiksystemet kan också nås genom en anpassning 

av de nationella särlösningarna, där en minimering av specifika nationella logistikbehov sker 

och inte tillåts suboptimera systemet. Duplicering motverkas genom centralisering av resurser 

till operativ nivå vilket även underlättar åstadkommande av synergi. Resonemanget antyder 

även att det personella behovet i systemet minskas. Ett förbättrat säkerhetsläge bidrar till 

ökad kapacitet genom att premiera möjlighet till en ökad upphandling och användning av 

kontraktorer. 
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Develop 
Resultatet i Develop indikerar att det övergripande behovet av anpassning är kontinuitet i 

flödet. Motivet är att understödsbehovet är fortsatt stort. Anpassningen för att tillgodose de 

nya möjligheterna som den förbättrade säkerhetsnivån medger, leder till att behovet av 

flexibilitet stärks. Ett flexibelt logistiksystem är nödvändigt för att tillvarata de möjligheter som 

finns med en ökande outsourcing av understödet. Genom att det medför en förbättrad 

kapacitet, finns möjligheter till reserver för att möta en förändrad kontext eller friktioner i 

systemet. Den ökade kapaciteten underlättar även kraftsamling och prioritering till andra 

geografiska områden. 

Nya och mer omfattande uppgifter inom områden för LoO statsbyggnad och ekonomisk 

utveckling tilltar. För att möta målsättningarna ställer kriterierna kontinuitet och flexibilitet 

krav på militära förmågor, där rollen att leda, utbilda, övervaka och vara rådgivande i syfte att 

stödja civil verksamhet, är centrala. Dit kan sannolikt även räknas vattenrening och 

livsmedelsförsörjning, producerande av elektricitet och omhändertagande av avfall. När 

säkerhetsläget förbättras öppnas möjligheter inom försvarsmedicin. En satsning på preventiv 

medicin, där förbättring av hygien och livsmedelshantering kan förebygga epidemier, är 

konstruktiva exempel på relativt enkla medel som ger en stor effekt. Inte minst gäller detta i 

läger uppförda för internflyktingar. Andra områden är organisering och stöd till existerande av 

lokal hälso- och sjukvård. Logistiken bidrar progressivt till den lokala och regionala ekonomiska 

utvecklingen med att anlita volymmässigt större antal och inom fler områden av de inhemska 

resurserna i operationsområdet.  

 

5.4 Övergripande slutsatser 
Med amerikansk tabulatur kategoriseras stabiliseringsoperationer inom det målande Full 

Spectrum Operations. Den varierande konfliktintensiteten påverkar, som analysen visat, de 

skedesvisa anpassningarna i logistikens arkitektur. Det generiska anpassningsbehovet är att 

säkerställa kontinuitet som förutsätter operativ flexibilitet. Undantaget är under Secure där 

tillgänglighet, vilket i sin tur förutsätter överlevnadsförmåga, framstår som det dominerande 

kriteriet för att optimera logistiksystemet. 

Shape skapar förutsättningarna för operationen. Förberedande koordinering och om möjligt 

även synkronisering, är helt nödvändig för att effektivt nyttja förmågor i tid och rum. Avtal som 

MOU, TA och SOFA tillsammans med en uttalad Lead Nation för koalitionen och 

hänsynstagande till värdlandets ingångsvärden, bildar de spelregler som 

stabiliseringsoperationen vilar på. Resonemanget leder fram till en viktig slutsats avseende 

anpassning och optimering. Logistikplanering bör inledas tidigt och vara en viktig del av de 

avtal som skrivs och de tidiga operativa beslut som fattas. Först då kan i egentlig mening ett 

optimerat logistiksystem utformas. Ställs logistikplaneringen inför hantering av uppgiften inom 
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fastställda ramar, kommer enbart en anpassning av logistiksystemet efter förutsättningarna 

vara möjlig.130 

Noder och länkar med goda förutsättningar att uppfylla kontinuitet och flexibilitet är 

nödvändigt, därför bör inledningsvis logistiksystemets infrastruktur prioriteras. Kopplat till 

Oilspot-teorin innebär det att koalitionen först bör gå in i ”enkla” områden och först efter 

utbyggnad av logistiksystemet expandera. I sammanhanget blir logistiska investeringar i 

operationsområdet som förbättrar förutsättningar för kontinuitet viktiga. Det finns även 

ekonomiska incitament för att tidigt komma igång med investeringarna. 

Med hänsyn till det 360-gradiga hotet och den geografiska fragmenteringen av 

operationsområdet är prognostiseringen av de kommande behoven under operationens 

progression viktig för prioritering av resurser och förmågor. Maximering av luftburna 

transporter motverkar en utspridning av resurser och skapar därmed möjlighet till 

effektivisering och kraftsamling med marktransporter i riktningar med lägre hotnivå. 

Situationen föranleder också en noggrann värdering av förmågor i noder och möjligheter till 

förstärkning av kapacitet och tempo längs LOC. Då normen för militära logistiksystem är en 

hierarkisk uppbyggnad som kan liknas med ett träd, indikerar de operativa kraven att 

tillgänglighet under Secure kan förbättras genom att förstärka detta kriterie till att i högre 

omfattning uppfyllas i samtliga noder. De ska då betraktas både som slutnoder och 

transmissionsnoder. Detta kan illustreras av att systemet liknas med ett lymfatiskt system eller 

nätverk. Värt att notera är att tidigare beskrivna motsatsförhållande mellan tillgänglighet och 

flexibilitet därmed minskas, men medför högre krav på korrekta prioriteringar. Dessa är i sin 

tur beroende av förutseende, dvs. logistisk prognostisering, och anpassning av förmågor, vilka 

bygger på underrättelseanalyser. Komplexiteten kommer dock att öka, vilket motverkar kravet 

på enkelhet som var tydligt under det avslutande Develop. Sannolikt innebär det ett ökat 

behov av den totala mängden förnödenheter och lagringskapacitet.  

Den logistiska arkitekturen dikteras av säkerhetsnivån. Den bestämmer effekten av de militära 

ansträngningarna och är avgörande för i vilken omfattning de civila resurserna kan stödja 

samhället. Hold blir därför ett mycket komplext skede där operationen står och väger. 

Analysen beskriver den operativa miljön under skedet, vilken sannolikt innebär störst behov av 

anpassning och kapacitet i ett operativt logistiksystem, sett till operationen som helhet. 

Resonemanget kan karaktäriseras av jämförelsen med Shape, där belastningen är stor på de 

strategiska resurserna och initiala logistikförmågorna i operationsområdet och Secure som 

utmärks av den höga konfliktnivån. Develop slutligen, indikerar utökade civila åtaganden, där 

den militära logistiken ställs inför stödjande och nya uppgifter, men i en mer tillåtande miljö. 

Ovanstående påstående motiveras med att logistiken under Hold möter tre skilda behov. Det 

första är de kvarvarande motståndarna som föranleder offensiva operationer där ett 

understöd krävs med liknande krav som under Secure. Motståndaren utgör även under hela 

skedet ett asymmetriskt hot mot transporter. Det andra är understödet till de dominerande 

                                                           

130
 Slutsatsen stöds av intervju där vikten av samordning och samverkan påpekas. 

Sandin S (2011-03-10). 



Försvarshögskolan 2011-04-25  Sida 50 av 54 

Kurs HSU 11 

Fredrik Gustafsson   

förbandsintensiva och defensiva operationerna. De genomförs till huvuddel i befolkningstäta 

områden, där ett stöd från befolkningen är nödvändigt. Det föranleder ett behov att möta 

deras förväntningar, främst genom förbättrade levnadsvillkor. Det tredje är behovet av 

samverkan och kontraktering av civila resurser i området där sekvenseringen längs samtliga 

LoO är viktig för att inte tappa tempo och initiativ. Därför krävs, till de geografiska områden 

vilka går in i Hold, en operativ logistisk kraftsamling. Den ska ha föregåtts av en förnyad analys 

av situationen i området och mynnat ut i en långt framskriden planering av vilka åtgärder som 

ska vidtas längs samtliga LoO. Det förutsätter en central synkronisering och motverkar ad hoc 

lösningar. Genom att kraftsamla till de områden vilka är på väg in i och befinner sig i Hold 

uppnås sannolikt målsättningarna i skedet snabbare. Det innebär en optimering av 

logistiksystemet ur ett helhetsperspektiv, då en maximering av kapaciteten sker under en 

relativt kortare tidsperiod.  

Logistiken bör under Develop ges förutsättningar till ett brett stöd längs samtliga LoO för att nå 

villkoren för transitering av ansvaret till inhemska strukturer under en begränsad tidsperiod. 

Stödet ska ske koordinerat och gärna i samverkan med civila statliga såväl som ickestatliga 

aktörer. Allteftersom säkerhetsnivån förbättras bör militära resurser tillåtas att stödja 

verksamheten under paraplyet av civila ledningsstrukturer. Viljan att uppnå ett gemensamt 

mål inom ramen för Comprehensive Approach är nyckel till framgång och föranleder en 

förändrad ledningsstruktur och förändrade uppgifter för logistikorganisationen under 

operationens progression. När säkerhetsläget tillåter bör en övergång ske från Just-in-case 

koncept till Just-in-time, vilket tillåter en minskning av resurser och därmed genererar en högre 

effektivitet i systemet. Taktiska reserver, förnödenheter, hanterings- och lagringskapacitet är 

delar som därmed kan reduceras, och underlättar på sikt avveckling av operationen. 

 

5.5 Reflektion 
Vad är det egentliga problemet med att optimera logistik? En reflektion är att logistik inte 

enbart består av beräkningar och ständiga försök till effektivisering. Den är en avgörande och 

integrerad del av operationskonsten, både systematisk vetenskap och konst, där svårigheten är 

att balansera ofta otillräckliga resurser efter målsättningar. Att hantera strategiska 

målsättningar med taktiska resurser är den operativa nivåns dilemma. Inom logistiken 

åskådliggörs detta teoretiskt av kausalitet där både beroende- och motsatsförhållanden, 

mellan kriterierna, blir tydliga vid en analys. Den teoretiska diskussionen har tack vare 

kriteriernas relevans gett substans och logistiskt perspektiv på de operativa begreppen synergi, 

simultanitet, tempo, balans och kulmination. 

Hade inte den förutsättningsskapande, proaktiva logistikplaneringen kunnat förutses vara 

viktig? Jo möjligtvis, men i analysen blir den tydlig tillsammans med de framträdande 

kriterierna. Kontinuitet i logistiksystems flöde är det viktigaste kriteriet. Därför är det rimligt 

att planera för och vidta åtgärder, som lokala investeringar, för att anpassa efter behoven. Det 

görs bäst utan begränsande ramverk. Generaliserande operativa inriktningsbeslut, som att 

minimera den logistiska närvaron i operationsområdet, blir alltså kontraproduktiva då de 

försvårar en optimering av logistiksystemet. Däremot är det både rimligt och nödvändigt efter 
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analys, att ge logistiska prioriteringar för varje skede. Efter att kriterierna i logistiksystemet är 

inbördes balanserade optimalt efter den operativa miljön, handlar de operativa 

bedömningarna om risk och säkerhetsmarginaler.  

Hur viktig är slutsatsen att Hold visade sig vara det skede som ställer högst krav på den 

operativa logistiken? Mycket viktig och något överraskande. I doktrinerna beskrivs den 

inledande deployeringen som kritisk, med den berör i hög grad strategiska resurser. För det 

operativa logistiksystemet, är analys, planläggning koordinering, sekvensering och 

dimensionering mot Hold oerhört viktigt med hänsyn till en anpassning av kriterierna efter 

målsättningarna. Tiden och förmågan att med rätt logistikresurser ge förutsättningar för en 

förbättrad säkerhetsnivå och möta de lokala befolkningsgruppernas förväntningar är 

avgörande för att behålla initiativet. Där är målet att befolkningen ska ta ställning och få 

majoritetens aktiva stöd för regeringssidan och koalitionen.  

Innebär den irreguljära krigföringsformen en ny balansering av resurserna i väpnade 

konflikter? Ja, det är svårt att se någon annan lösning. Det är tydligt att de militära förmågorna 

behövs i sin nuvarande form och anpassning till den operativa miljön är viktig för att nå de 

militära målsättningarna. Men för att nå de politiska målsättningarna krävs en ökad civil 

förmåga som kan ta ansvar för de långsiktiga lösningarna inom de vitala samhällssektorerna. 

Det är i skiftet mellan det militära och civila ansvarstagandet som logistiken spelar sin främsta 

och delvis nya roll. Det är också naturligt att det är den militära operativa logistiken som tar 

detta ansvar, då den som enda komponent på plats, har möjlighet att leda och vara utformad 

efter den specifika operativa miljön.  

 

Framtida studier 
Under studien har flera intressanta sidospår fått lämnas därhän. Ett av de viktigaste områdena, 

och därför kanske mest märkligt att det finns så lite forskning om, är den militära logistikens 

förhållande till de ekonomiska aspekterna. Sambandet mellan beslut och kostnad kan 

undersökas. En del kan utgöra en analys av proportionerna av koalitioners nationella logistik i 

förhållande till de gemensamma multinationella förmågorna. I sammanhanget kan även den 

proaktiva logistikplaneringen uppmärksammas, den som ska ge ingångsvärden till de avtal som 

ligger till grund för koalitionen, styrkegenereringen och det tidiga operativa besluten. Ett syfte 

kan vara att ta fram ett flödesschema med villkor och beslutstidpunkter, för att kunna 

optimera ett operativt logistiksystem, under denna inledande och förutsättningsskapande 

planering. Slutligen är naturligtvis en fördjupad analys av sammanhang och kausala 

förhållanden med kontaktytor mot Hold intressant. Relevansen är hög eftersom det är här det 

operativa logistiksystemet ombalanseras och påbörjar nya uppgifter. Operationen är dessutom 

beroende av logistikaktiviteter vilka ligger utanför den samordnande chefens ordinarie 

mandat. 
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