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Logistikprincipers användning vid militär planering –  
 

 en studie av Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991 utifrån fem principer för logistik 
 

Att använda erfarenheter, i form av principer, vid militär planering är inget nytt fenomen. Sedan 
Napoleontiden har det vuxit fram riktlinjer för militär planering och genomförande i form av 
Krigföringens grundprinciper och principer för att skapa en framgångsrik logistik. Exempel på 
principer och hur de ska tolkas finns i de flesta av världens försvarsmakters doktriner. 
 
Syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur principer för logistik kan användas för att reflektera 
över de logistiska utmaningar, som en befälhavare eller stabsofficer ställs inför vid en militär 
planering. 
 
Som empiri, för att värdera principerna mot, har Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991, med ett 
brittiskt/amerikansk perspektiv använts. De är båda konventionella krig med ett tydligt militärt 
slutmål, men har väldigt olika förutsättningar för logistiken i både en tid-, rum- och 
styrkejämförelse. 

 
Uppsatsen använder abduktion som metod. Fem principer för logistik bildar hypoteser för 
framgång som ställs mot empirin, i form av de två krigen. Krigen ställs mot varandra, med 
principerna som analysverktyg, och komparationens likheter och skillnader gör det möjligt att 
värdera och dra slutsatser av principernas innebörd. 
 
Resultatet visar att principerna har ett värde och analysen ger vid handen ett flertal slutsatser som 
kan användas vid militär planering. Principerna ska inte ses som ett krav som måste uppnås för att 
nå framgång, utan som stöd och riktlinjer för att ta tillvara beprövad erfarenhet. 
 
Nyckelord: Logistik, Principer, Falkland, Gulf, Kuwait 
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The use of Logistic Principles in Military planning – 

 
A study of the Falkland War 1982 and the Gulf War 1991 applying five logistical principles 
 
Using experience, in the form of principles, in military planning is not a new phenomenon. Since 
Napoleon there has been development of guidelines for military planning and execution in the 
form of Principles of War and principles for creating successful logistics. Examples of principles 
can be found in most of the world’s defense forces’ doctrines. 
 
The overall aim of the thesis is to give examples of how to use principles for logistics to reflect 
on the logistic challenges you face, as a commander or a staff officer, in military planning. 
 
The empirical material used to test the principles against are the Falkland War and the Gulf War, 
from a British/American perspective. They are both conventional wars with a clear military end 
state, but differ a lot in the logistic requirements, both in a time-, space- and forces comparison.  
 
The thesis uses the method of abduction.  Five principles of logistics make five hypotheses for 
success that are contrasted with the empirical evidence, in the form of the two wars.  The wars are 
compared to each other, with the principles as analytic tools, and the similarity and the 
differences in the comparison make it possible to draw conclusions about the principles’ content. 
 
The result shows that the principles have value and the analysis gives a number of conclusions 
that can be used in military planning. The principles should not be seen as requirements for 
success, but rather as a support of, and as guidelines for your planning in order to make use of 
previous experience.  
 
Key words: Logistics, Principles, Falkland, Gulf, Kuwait 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 
”Most of the Great Captains of history have also bees Great Logisticians”.1 
 
Under den svenska stabstjänstövningen CJSE 2008 var jag inledningsvis placerad som 
stabsofficer vid den högste markarenaföreträdarens logistikfunktion, LCC/G4 (LOG). Jag 
upplevde då att det saknades verktyg för att teoretisera och analysera de problem vi ställdes 
inför, i den analys och uppdatering av planer som ständigt görs. De verktyg som fanns 
tillhands var snarast av praktisk karaktär och handlade mest om olika beräkningsexempel, inte 
så mycket om val av principer och metoder för att nå givet syfte – som krävs för att stötta den 
operative chefen på bästa sätt. 
 
Efter att ha läst boken ”Learning from past defence logistics experience: is what is past 
prologue?” av David M Moore m.fl. där principer för logistik används som analysinstrument 
för att utvärdera militära operationer ur ett logistikperspektiv, vaknade intresset för 
möjligheten att använda dessa vid militär planering.2 Vid fortsatt forskning i olika, nu 
gällande doktriner, visar det sig att flera stora västerländska aktörer använder dessa principer 
som grund för sina egna, även om de kan skilja i antal och innebörd. Den brittiska aktuella 
doktrinen har utvecklat de fem principer som beskrevs tidigare och har dessutom en tydlig 
förklaring till vad de innebär. Jag har därför valt att använda de som analysverktyg i min 
uppsats, nämligen; Foresight, Efficiancy, Simplicity, Cooperation och Agility.3  
Genom att gå igenom vad de fem principerna står för, sedan analysera två olika typer av 
operationer/krig med dessa som ram och bedöma deras skillnader och likheter, blir resultatet 
exempel på hur man kan göra. Detta används som en utgångspunkt för att teoretisera kring 
planering och genomförande av logistik vid varierade operationer. 
 
Att använda principer i militärteoretiska sammanhang är förenat med risker då dessa kan 
tendera att bli för breda och allmängiltiga så de egentligen inte svarar på någonting – eller 
allting.4 De fem principerna för logistik angrips därför i ett särskilt kapitel där jag motiverar 
att de ändå har ett värde, bara man vet om dess begränsningar. 
 
Valet av operationer har blivit Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991. Dessa för att de 
representerar moderna operationer med västerländska försvarsmakter (och allianser) med 
motivet att det blir då lättare att förhålla sig till, samt att de har den stora skillnaden i 
förberedelsetid, resurser, snabbt/långsamt och lite/mycket. Att inte välja någon lågintensiv 
konflikt beror på att logistiken där är viktig för att kunna genomföra operationen men med 
skillnad att den inte är avgörande mot ”vinst” eller ”förlust”. I lågintensiva konflikter är det 
ofta svårt att överhuvudtaget definiera det militära slutmålet och därmed om vinst uppnåtts. 
Dessutom finns det för logistiken oftast en stor redundans i systemet, kombinerad med en 
                                                 
1 Foxton P D, (1994), Powering war, London: Brassey´s (UK), s. 9. 
2 Moore M., Bradford J. & Antill P., (2000), Learning from past defence experience: is what is past prologue?, 
London: RUSI Whitehall. 
3 UK Chiefs of Staff, (2007), Logistics for Joint Operations- Joint Doctrine Publication 4-00 Third edition, 
London: UK Ministry of Defence, s. 1-5 ff. 
4 Se kritiken mot liknande principer i Widén, Jerker & Ångström, Jan, (2005), Militärteorins grunder, 
Stockholm: Försvarsmakten, kapitel 5. 
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(jämfört med högintensiv mobil krigföring) liten förbrukning av ammunition och drivmedel.5 
Kommer exempelvis ISAF-styrkan i Afghanistan att misslyckas med sin uppgift beroende på 
rubbningar i logistiken, trots att den är dyr och komplicerad att genomföra? Operationen 
kanske blir försenad och förenad med större risktagning, men med tidigare motiv bedömer jag 
inte att den kommer att avbrytas pga. logistiska problem. 
 
Uppsatsens problem formuleras därför till; Hur kan de fem grundläggande principerna för 
logistik – Foresight, Efficiancy, Simplicity, Cooperation och Agility – användas vid militär 
planering?  
 
Går det att se någon skillnad på förhållandena mellan principerna beroende på om operationen 
medger just in case – dvs. gott om tid och resurser, Gulfkriget 1991, eller need to have  - ont 
om tid och resurser Falklandkriget 1982? Detta är särskilt intressant i dagens kontext med 
försvarets ominrikning mot ett insatt insatsförsvar, som ska kunna verka även utanför vårt 
närområde med kort varsel.6 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att ge exempel på hur de fem principerna kan användas för att reflektera 
över de utmaningar kring logistik, som en befälhavare eller stabsofficer ställs inför i samband 
med militär planering. 
 
För att uppnå syftet måste följande frågeställningar besvaras: 
 

• Vad innebär de fem principerna för logistik? 
• Vad karaktäriserar Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991 utifrån de fem 

principerna? 
• Vilka skillnader och likheter står att finna mellan de två operationerna/krigen enligt de 

fem principerna? 
• Hur kan de fem principerna användas vid insatsplanering av en EU/NATO-insats 

utanför Europa? 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsens empiri bygger på två genomförda krig med stora tidsperspektiv och flera 
inblandade parter. För att begränsa materialet till det som är intressant för uppsatsens 
frågeställningar görs en avgränsning i tid när det gäller krigen till att undersöka förberedelser 
inför, och genomförande av, de avgörande operationerna i respektive krig. När det gäller 
parter så avgränsas till de västerländska aktörerna; i Gulfkriget 1991 till FN-koalitionen med 
fokus på USA och Storbritannien samt under Falkland 1982 till Storbritannien. Motståndaren 
kommer endast att beröras avseende deras möjligheter att påverka britternas eller FN-
koalitionens logistik.  
 
Med Gulfkriget 1991 menas här det krig som en FN-koalition (med bl.a. USA, Frankrike, 
Italien, Kanada, Saudiarabien) förde mot Irak. Kriget, som också benämns Kuwaitkriget 1991, 
hade karaktären av ett konventionellt krig i land-, luft-, samt sjöarenan. I uppsatsen är fokus 

                                                 
5 Thompson, Lifeblood of war, Oxford: Brassey´s (UK), s.  xiv f. 
6 För närmare beskrivning av försvarets ominriktning se; Försvarsberedningen, (2008), Försvar i användning Ds 
48:2008, Stockholm: Försvarsdepartementet. 
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på förberedelserna inför och genomförandet av markoffensiven Operation Desert Sabre, som 
varade mellan 24 februari till och med 28 februari 1991.7  
 
Med Falklandkriget 1982 menas kriget mellan Storbritannien och Argentina. Kriget fördes 
kring Falklandöarna i Sydatlanten och hade karaktären av ett konventionellt krig i land-, luft-, 
och sjöarenan. Uppsatsens fokus ligger vid förberedelserna inför och genomförandet av den 
brittiska landoffensiven Operation Sutton, som inleddes med en landsstigning på Falkland 21 
maj och avslutades med Argentinsk kapitulation den 14 juni 1982.8 

1.4 Teori 
Som verktyg för att analysera och karaktärisera likheter och skillnader mellan Gulfkriget 1991 
och Falklandkriget 1982 används fem principer för logistik som är vanligt förekommande i 
såväl militära doktriner, som i litteratur om militär logistik. Explicit används de nu gällande 
fem principerna i den brittiska doktrinen. Förklaring av principernas ursprung och deras 
betydelse samt innebörd ges i kapitel 3. 

1.5 Centrala begrepp 
 
Begreppet logistik har i uppsatsen innebörden; ”The practical art of moving armies and 
keeping them supplied”.9 Citatet är hämtat ur Martin van Crevelds Supplying War som är ett 
referensverk på området och innebörden stämmer väl överens med aktuella doktriner inom 
EU/NATO-sfären. 
 
De fem principer för logistik som används är; Foresight, Efficiency, Simplicity, Cooperation 
och Agility. Deras ursprung och betydelse beskrivs ingående i kapitel 3. 
 

1.6 Tidigare forskning och andra undersökningar 
Det finns mycket skrivet om både Gulfkriget 1991 och Falklandkriget 1982.10 I uppsatsens 
används det som är skrivet om de båda krigen, främst i litteratur kring militär logistik, som 
empiri för att kunna operationalisera de fem principerna för logistik.  
 
När det gäller forskning och undersökningar kring principer för logistik, som är nära 
besläktade med principer för krigföringen, finns där också mycket skrivet. Vid en genomgång 
av litteraturen inför den här uppsatsen har jag återfunnit att principer används i de flesta av 
källorna, som utgångspunkt för reflektion eller som analysverktyg. Principerna används också 
i doktriner som riktlinjer till militära chefer och staber. Att använda principer i dessa 
sammanhang är som sägs i inledningen inte helt självklart, tvärtom finns problem med den 
här typen av förenklingar och generaliseringar. Ett exempel på den problematik som finns 

                                                 
7 Åselius, G., (2007), Krigen under kalla kriget, Stockholm, Medströms Bokförlag, kapitel Kuwait 1991; En 
militär revolution?. 
8 Ibid., kapitel San Carlos-viken 1982, Bortkastat mod i Bomb Alley. 
9 Creveld, M. van, (2005), Supplying war: logistics from Wallenstein to Patton, New York: Cambridge 
University Press, s. 1. 
10 En sökning med sökverktyget Google (www.google.se) gav, 2008-12-02, 5 220 000 träffar på ”Gulf war” 
(innehåller då både Gulfkriget 1991 och 2003) samt 652 000 träffar på ”Falkland war”. 
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kring principer är deras förklaringskraft och räckvidd, som exempelvis ifrågasätt i det svenska 
doktrinträdets Militärteorins grunder.11 
 
Det som saknas i den tidigare forskningen, vilket gör uppsatsen intressant och berättigad, är 
hur man som chef eller stabsofficer ska förhålla sig till principerna. Det finns mer eller mindre 
noggranna styrningar i de doktriner som redovisas i kapitel 3, men hur kan de konkret 
användas i ett militärt planeringsarbete? Hur kan de stödja chefen eller stabsofficeren att 
genomföra analyser inför en militär operation? Där uppfattar jag att det finns ett utrymme att 
fylla och uppsatsens mål är att göra detta. 

1.7 Disposition 

 
Figur 1, Uppsatsens disposition 
 
För att besvara studiefrågorna och nå syftet med uppsatsen är den indelad i sju kapitel. Kapitel 
två syftar till att beskriva vald metod, presentera och diskutera huvudsakliga källor, samt 
diskutera uppsatsens validitet och reliabilitet. Kapitel tre syftar till att besvara studiefråga ett, 
genom att ge en bakgrund till och diskutera de fem principerna i en militärteoretisk kontext. I 
kapitlet motiveras valet av de fem principerna och deras innebörd konkretiseras för att skapa 
ett analysverktyg till uppsatsen. Kapitel fyra syftar till att svara på studiefråga två där de två 
krigen utforskas ifrån de fem principernas perspektiv. Kapitel fem syftar till att svara på 
studiefråga tre genom att jämföra resultatet av slutsatserna i kapitel fyra. Genom att värdera 
principerna och se hur de kan användas vid militär planering besvaras studiefråga fyra. 
Resultatet utsätts här också för kritik. Kapitel sex syftar till att reflektera kring arbetet med, 
och resultatet av, uppsatsen. Här presenteras också förslag på fortsatt forskning.  

                                                 
11 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, kapitel 5. 
 

Kapitel 4: Gulfkriget 1991 och Falklandkriget 
1982 ur de fem principernas perspektiv 

Kapitel 1: Inledning Kapitel 2: Uppsatsens metod 

Kapitel 7: Källförteckning 

Kapitel 6: Avslutande diskussion och 
reflektion 

Kapitel 3: Fem principer för logistik 

Kapitel 5: Diskussion, skillnader och likheter 
mellan de båda krigen med de fem principernas 

perspektiv 
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2 Uppsatsens Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Uppsatsen bygger på att fem utvalda principer för logistik används som ett analysverktyg för 
att belysa likheter och skillnader - komparera - två utvalda krig vilka bildar uppsatsens empiri. 
Resultatet av komparationen används sedan för att värdera de fem principerna och svara på 
uppsatsens problemformulering. 
 

 
 
Figur 2, Beskrivning av uppsatsens metod 
 
Inledningsvis genomförs en kort genomgång av principer för logistik, samt de närbesläktade 
grundprinciperna för krigföring, där även problemen med generella principer beskrivs. Sedan 
beskrivs vilka principer som ingår i ett urval av doktriner, vad doktrinerna säger om 
förhållningssätt till dem till och med vilket motiv de förekommer. Slutligen väljs fem 
principer med motiv och innebörden av dem utvecklas för att skapa ett analysverktyg, vilket 
svarar på studiefråga 1. 
 
De fem principerna används sedan för att analysera Falklandkriget 1982 och Gulkriget 1991 
ur ett logistikperspektiv. Här har litteraturen, empirin, använts för att ge en bild av i vilken 
mån de båda krigen uppfyller de fem logistikprincipernas, teorins, innebörd och 
förhållningssätt. Resultatet ger svar på studiefråga 2. Detta används sedan för att göra en 
komparation mellan krigen i syfte att hitta likheter och skillnader mellan dem som svarar på 
studiefråga 3. Slutsatserna från komparationen används sedan för att kunna värdera 

Beskrivning av principer för logistik, dess ursprung och användning i ett urval av 
doktriner. 

Val av de fem principerna för logistik med motiv. Utveckling av dessa för att skapa 
ett analysverktyg. Svar på studiefråga 1. 

Falklandkriget, 1982, ur de fem 
principernas perspektiv. Svar på 

studiefråga 2. 

Gulfkriget, 1991, ur de fem principernas 
perspektiv. Svar på studiefråga 2. 

Diskussion och komparation av resultatet. Svar på studiefråga 3. 

Värdering och slutsatser av komparationen. Svar på studiefråga 4. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sidan 9 (39) 
Chefsprogrammet 07-09 
Major Niclas Wetterberg 2009-03-27  
 
principerna, samt ge förslag på hur de kan användas som vid militär planering av en 
NATO/EU-insatts utanför Europa.  
 

2.2 Metod 
 
Metoden som valts är abduktion. Abduktion är den benämning som C.S Pierce använde om 
den kreativa formuleringen vid förklaring av fakta som i initialskedet visar sig egendomliga. 
Pierce själv beskriver det som; ”the forming and accepting on probation of a hypothesis to 
explain surprising facts”.12 
Det är ett pragmatiskt förhållningssätt till hypoteser, dvs. de kan vara rimliga även om de inte 
går att leda i exakt bevis. Metoden kan liknas vid att man står inför en effekt och letar 
orsaksfaktorer till denna. Det kan exempelvis vara rimligt att anta att havet än gång gick långt 
upp på land om man där hittar fossil efter fisk, utan att det för den skull måste vara så. 13 På 
motsvarande sätt använder jag de fem principerna som logistik. Det går inte leda i bevis att 
kriterierna för dem måste uppfyllas för att vara framgångsrik men då de och dess 
motsvarigheter har växt fram under århundraden, och finns med i huvuddelen av världens 
försvarsmakters doktriner, borde de rimligen ha ett värde.14 Metoden i uppsatsen bygger på att 
de fem principerna används som hypoteser för framgång. Dessa prövas sedan mot empirin för 
att se i vilken mån de gör skillnad, ger underlag för slutsatser om hur de kan värderas och kan 
användas vid planering av militära operationer. Fördelen med metoden är att resultatet kan 
nås snabbt och möjliggör användningen av generella hypoteser som principer för analysen. 
Nackdelen är, att med det begränsade urvalet av empiri, inte går att dra exakta slutsatser utan 
resultatet blir sannolika slutsatser.15 Motivet för vald metod är att den möjliggör principerna 
som analysverktyg och prövning av principerna mot empirin, med syfte att värdera 
principerna. 

2.3 Datainsamling och urval 
 
Min utgångspunkt för datainsamling för uppsatsen bygger på att i huvudsak använda 
kurslitteratur från Försvarshögskolans Chefsprogram, samt böcker som finns att tillgå i Anna 
Lind-biblioteket. Orsaken till detta var att spara tid samt den kvalitetssäkring som finns i form 
av att kurslitteraturen är godkänd av Ämnesrådet i Krigsvetenskap och att biblioteket är ett 
officiellt högskolebibliotek. Jag uppfattar att det gett mig en god grund att stå på. Material 
från Internet, i form av artiklar och rapporter, har använts sparsamt till förmån för tryckta 
källor. För att analysera och skriva om principer för logistik har även doktriner använts. De 
har hämtats ned i pdf-format från respektive utgivares officiella hemsida vilket gör att jag 
betraktar dem som tryckta källor. Valet av doktriner har avgränsats till att gälla egen svensk 
försvarsmakt samt två organisationer som Försvarsmakten verkar i – NATO och EU. Av 
samma anledning används NATO/EU-kontexten i studiefråga fyra. Motivet är att operationer 
inom ramen för någon av allianserna, utanför Europa, är det mest troliga för svensk 
försvarsmakt inom en rimlig framtid.16 Även doktriner för två västerländska nationer med stor 

                                                 
12 Britannica Online Encyclopedia, Charles Sander Pierce, 
http://search.eb.com/eb/print?articleId=58968&fullArticle=true&tocId=5572, 2009-02-18. 
13 Nationalencyklopedin, Abduktion, http://www.ne.se/artikel/107103, 2009-02-19. 
14 Se diskussionen i kapitel 3. 
15 Wallén, G., (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, s. 48. 
16 Försvarsberedningen, Försvar i användning, s. 20 ff. 
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erfarenhet inom området, som dessutom är aktörer i aktuell empiri - USA och Storbritannien - 
används. När det gäller val av principer som analysverktyg beskrivs detta utförligt i kapitel 3. 
Empirin i uppsatsen är hämtat från två krig, Falklandkriget 1982 samt Gulkriget 1991. Valet 
av dessa beskrivs i inledningen av uppsatsen men jag understryker här också att de används 
för de är nära i tid, varför utrustning och metoder skiljer sig inte väsentligt från de som 
används idag, det finns gott om material för forskning samt att  det går att identifiera ett 
tydligt start och slut på krigen. De har likheter, i USA:s och Storbritanniens perspektiv, att 
vara operationer som startades med kort förvarning med stora avstånd från hemmabaser, men 
skillnader i storlek, resurser, infrastruktur och möjlighet att använda lokala resurser, vilket gör 
dem lämpliga för komparation. 
När det gäller källmaterial för att beskriva Falklandkriget 1982 samt Gulfkriget 1991 generellt 
är urvalet enormt stort. Begränsar man sig till att söka källor som behandlar logistik under de 
två krigen är utbudet mera begränsat. Vid sökande på Internet och i databaser har jag endast 
kommit över några artiklar och rapporter, förutom de som redan finns tillhands innanför 
skolans väggar. Jag upplever dock att det material som funnits tillgodo ändå ger en tillräckligt 
bra grund för min analys. Det utbud av akademiska verk om militär logistik, tillsammans med 
officiella rapporter och biografier som använts, ger olika perspektiv på samma händelser och 
källorna är i huvudsak samstämmiga.  

2.4 Redovisning och diskussion av huvudsakliga källor 
 
För att undersöka de logistiska implikationerna på Falklandkriget 1982 har i huvudsak boken 
Lifeblood of war av Julian Thompson och artikeln Experience with the Commando Logistic 
Regement Royal Marines av I.J. Hellberg använts. Thompson har en bakgrund med 34 år i 
Royal Marines och ledde som brigadgeneral 3rd Commando Brigade vid de inledande 
landstigningarna på Falkland. Han har därefter verkat som forskare vid King´s College i 
London. Lifeblood of war studerar ett antal historiska militära operationer ur ett 
logistikperspektiv, från 700-talet före Kristus till Falklandkriget i modern tid. Boken handlar 
inte så mycket om ”skruv och mutter” utan snarare om principer och tillämpningar av logistik, 
vilket gör den lämplig i min studie. Hellberg har också en bakgrund i brittiska Royal Marines 
och var som överstelöjtnant chef för det logistikregemente som ingick i Thompsons brigad. 
Han är idag verksam vid the Department of Defence Management and Security analysis på 
Cranfield University, i Shrivenham.  
 
Fördelen med dessa källor är att de båda är förstahandskällor då de båda deltagit och varit på 
plats i Falklandkriget. Detta gör att de också har tillgång till material som inte bara är det 
skrivna ordet utan också har en uppfattning utifrån övriga sinnen. Det finns en stor närhet till 
det de beskriver i sina texter. Nackdelen med att själva ha deltagit kan vara att det blir 
tendensiöst, att egna misstag tonas ned och egen prestation förskönas. Det faktum att 
författarna idag är verksamma vid universitet, samt att Thompsons bok har en komplett 
notapparat och Hellbergs artikel ingår i en officiell brittisk artikelsamling om lärdomar från 
Falklandkriget, ser jag som motvikt till detta. Jag uppfattar inte att de framhåller sig själva, de 
lyfter dock fram många av sina underställda och medarbetare som hjältar vid några tillfällen.  
 
För att få fram fakta kring Gulfkriget 1991 har jag i huvudsak använt mig av William 
Pagonis, med medförfattares, Operational Logistics in the Gulf War och Moving Mountains. 
Pagonis har haft en karriär i amerikanska armén och var under Gulfkriget, som två- senare 
trestjärnig general, logistikchef för FN-koalitionens förband. Pagonis är idag verksam inom 
logistikområdet i det amerikanska näringslivet. Operational Logistics är en sammanställning 
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av ett antal officiella rapporter och lärdomar från kriget. Artikeln är utgiven av The Institute of 
Landwarfare, amerikanska armén. Moving Mountains är Pagonis memoarer men ungefär 
halva boken handlar om förberedelser, genomförande och avslutning av Gulfkriget ur hans 
logistikperspektiv. Titeln syftar för övrigt på den mängd förband och materiel som 
transporterades till operationsområdet. Fördelar och nackdelar att använda Pagonis som källa 
motsvarar det jag beskrivit om de brittiska författarna ovan. En skillnad är dock att Pagonis 
bok till del är skriven som memoarer, men hänvisning sker också till andra källor. Att den 
också är utgiven av ett akademiskt förlag samt att den är kurslitteratur vid Försvarshögskolan 
stärker bokens värde. Den utgör en unik förstahandskälla på området, medveten om risken för 
tendens. Som ytterligare källa för Gulfkriget har även en forskningsrapport från det svenska 
Försvarets Forskningsinstitut, FOI (dåvarande FOA), använts. Kriget i Persiska viken 1990-
91 är en forskningsrapport som gjordes på initiativ av studiegruppen för europeisk säkerhet, 
TESLA, vid FOA 1. Den bygger i huvudsak på öppen dokumentation. Det är en tillförlitlig 
källa pga. dess ursprung, medveten om att författarna endast haft tillgång till öppet material - 
vilket får antas ha censurerats av FN-koalitionen innan det släppts. De nämnda huvudkällorna 
har sedan kompletterats med ytterligare artiklar och böcker på ämnet för att bredda basen i 
empirin. Sammantaget uppfattar jag att mitt underlag ger en tillräckligt grund att stå på för att 
pröva de fem principerna på logistik. Fördelarna med materialet är att flera primärkällor 
använts, där författarna själva deltagit i krigen på chefspositioner. Det bidrar till källans äkthet 
– de är de som de utger sig för att vara, tidssamband – de har skrivit eller använt anteckningar 
från närtid då det inträffat och oberoende – det bygger inte bara på avskrifter av andra källor. 
Nackdelen med materialet är att det bitvis kan vara tendensiöst – källan kan vara förvanskad 
av personliga eller andra intressen och att det är ett ensidigt västerländskt material, vilket 
dock är i linje med uppsatsens avgränsning.17 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär att mäta det som avses mätas. En mer allmän definition är att mätinstrument 
inte ska ge några systematiska fel. Det kan tillgodoses genom tydliga definitioner av begrepp, 
klara bakgrundsfaktorer och orsak/verkan relationer. Reliabilitet innebär att mätinstrumentet 
är pålitligt. Är undersökningen rätt gjord ska en upprepning ge samma resultat. Inga 
slumpmässiga fel ska förekomma.18  
 
När det gäller uppsatsens validitet så återfinns det som ska mätas i uppsatsens 
forskningsfrågor och i den övergripande problemformuleringen; Hur ska de fem principerna 
för logistik - Foresight, Efficiency, Simplicity, Cooperation och Agility – användas vid militär 
operationsplanering?  
 
Min valda metod gör att det inte går att dra exakta slutsatser av min undersökning. Jag prövar 
mina hypoteser, de fem principerna, mot en begränsad mängd empiri och det blir min tolkning 
av densamma som ger mina slutsatser och därmed mina svar på studiefrågorna. För att ändå 
stärka validiteten utgår hypoteserna från fem vedertagna principer som används vid militär 
planering. Principerna värderas och konkretiseras utifrån det sätt som de beskrivs i den 
brittiska doktrinen. Genom att gå igenom och beskriva principerna som analysverktyg sker en 
avgränsning till vad de står för, som möjliggör en ökad validitet. Genom att ansätta 
principerna som hypoteser för framgång, mot två empiriska exempel, kan de värderas och 
                                                 
17 För vidare förklaring kring begreppen om källkritik se; Thurén, T., (2005), Källkritik, Stockholm: Liber, s. 13. 
18 Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 67. 
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utvärderas som riktlinjer för militär planering. De empiriska exemplen är valda för att å ena 
sidan ha likheter i utgångspunkt, moderna västerländska krig, och å andra sidan ha 
fundamentala olikheter i förberedelsetid och storlek. Genom att de få exemplen ändå skiljer 
sig åt får principerna en prövning mot olika kontexter, vilket trots begränsningen av att bara 
pröva mot två fall, ändå ger ett värde mot målet med undersökningen. Uppsatsen, genom att 
systematiskt svara på studiefrågorna, besitter en hög nivå att validitet. 
 
Är resultatet tillförlitligt? Genom att vara noggrann vid urvalet av och källkritisk förhålla sig 
till litteraturen, ökar chanserna till hör reliabilitet. Även metoden med att använda ett 
definierat analysverktyg stärker tillförlitligheten. Nackdelen med vald metod och det 
begränsade materialet som undersöks, är att det bygger på mina subjektiva värderingar av hur 
de båda krigen karaktäriseras av de fem principerna. Källmaterialet har inte heller explicit 
ställts mot varandra men källorna i huvudsak är samstämmiga i det som är intressant för 
uppsatsen. Det metodiska tillvägagångssätt, tillsammans med det definierade analysverktyget 
gör att en annan person, bör komma fram till samma resultat, med samma litteratur. 
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3 Fem principer för logistik 
  
”In order for the NATO commander to execute his responsibilities for logistics efficiently, 
certain logistic principles must be observed”.19 
 
Ovanstående citat ur NATO-doktrinen visar på den tyngd som principer för logistik kan ha i 
doktrinerna. Men vad innebär de och vad har de för värde?  Kapitlet syftar till att svara på 
forskningsfrågan; Vad innebär de fem principerna för logistik? - men också att inledningsvis 
problematisera kring fenomenet med principer i militärteoretiska sammanhang. Kapitlet ska 
dessutom motivera varför de ändå är relevanta att använda, samt beskriva varför just de fem 
principerna som används i uppsatsen valts. 

3.1 Principer i en militärteoretisk kontext 
 
Att använda principer som ett sätt att ta tillvara och överföra kunskap är ett känt fenomen 
inom den militära världen. Som exempel på detta kan ses krigföringens grundprinciper som 
den svenske militärteoretikern, Marco Smedberg, beskriver i sin bok Krigföring: från 
Austerlitz till Bagdad. Smedberg menar att ”principerna är inga regler – avsiktliga avsteg 
från dem behöver inte automatiskt leda till misslyckande, på samma sätt som ett strikt 
iakttagande inte kan garantera framgång”.20 Ändå har de stor betydelse då de återfinns i de 
flesta försvarsmakters doktriner och reglementen.21 
Ytterligare förklaringar och kritik mot att använda principer i militärteoretiska sammanhang 
går att återfinna i Militärteorins grunder som är en introduktionsbok i militärteori och en del i 
den svenska försvarsmaktens doktrinträd.22 Där ägnas ett helt kapitel åt att problematisera bl. 
a. kring den räckvidd och förklaringskraft som allmängiltiga principer har för utgången av ett 
krig eller operation. Exempel på dessa problem kan vara att de är motsägelsefulla i att 
exempelvis både kraftsamla och ha reserver, samt möjligheten att vara förtänksam på en nivå 
men inte på en annan. 23  
 
Principer för logistik återfinns, precis som Smedberg påstår, i samtliga doktriner jag tagit del 
av i arbetet med uppsatsen. Nedan visas deras förekomst i ett urval av västvärldens militära 
doktriner för logistik med motiv; De är från USA och Storbritannien som är relevant därför att 
de operationer som senare beskrivs i denna uppsats behandlar dessa länder. NATO:s och EU:s 
motsvarighet nämns också, då dessa båda länder är medlemmar i NATO samt att Sverige i 
mångt och mycket NATO/EU anpassar sin försvarsmakt. Slutligen redovisas också de 
principer som nämns i den svenska Grundsyn Logistik, för att få det svenska perspektivet. 
 

                                                 
19 NATO, (2003), Allied Joint Logistic Doctrine AJP -4(A), Brussels: Supreme Headquarters Allied Command 
Europe, s. 1-2. 
20 Smedberg, M.., (2004), Krigföring: från Austerlitz till Bagdad, Stockholm: Krigsvetenskapliga institutionen 
Försvarshögskolan, s. 387. 
21Ibid. 
22 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 1. 
23 Ibid., kapitel 5. 
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Tabell 1, Principer för logistik ur ett urval av doktriner 
 
USA24 Storbritannien25 NATO26 EU27 Sverige28 
• Responsiveness 
• Simplicity 
• Flexibility 
• Economy 
• Attainability 
• Sustainability 
• Survivability 

 

• Foresight 
• Efficiency 
• Simplicity 
• Cooperation 
• Agility 

• Primacy of Operations 
• Responsibility 
• Authority 
• Co-operation 
• Co-ordination 
• Provision and Sufficiency 
• Flexibility 
• Simplicity 
• Timeless 
• Economy 
• Transparency and Visibility 
• Synergy 

• Primacy of Operational 
Requirements 

• Collective Responsebility 
• Authority 
• Co-operation 
• Co-ordination 
• Assured Provision and 

Sufficiency 
• Flexibility 
• Simplicity 
• Timeles 
• Effectiveness/Efficiency 
• Visibility and 

Transparency 
• Synergy 
• Multinaitionality 

• Helhetssyn 
• Behovsstyrd logistik 
• Resurseffektivitet 
• Anpassad 

tillgänglighet 
• Interoperabilitet 

 
  
Förutom motivet att principerna återfinns i mycket av litteraturen kring militär logistik finns 
även motiv att hämta i de ovan nämnda doktrinerna. I NATO:s doktrin framgår att; “In order 
for the NATO commander to excecute his responsibilties for logistic efficiancy, certain 
logistic principles must be observed”. Samma skrivning med skillnaden “EU military 
commanders (Cdrs)” återfinns i EU:s motsvarighet.29 Vidare beskrivs med hänvisning till ett 
antal andra NATO-dokument att ; Important principles taken from these documents and 
drawn from NATO operations and experience, developed with an operational focus, are listed 
below.”30 
 
I den amerikanska doktrinen finns en liknande skrivning; “Logisticians use the principles 
of logistics as a guide for analytical thinking when assessing COAs or plans/orders. 
These principles are not a set of rigid rules, nor do they apply in every situation. They 
should be applied with creativity, insight and boldness. These principles should guide 
joint logisticians during all of the planning steps.” 31 
 
Även den brittiska doktrinen uppmanar till användning av principer; “ These principles 
provide guidance to commanders and their logistic staff. Some principles are mutually 
supporting such as 
the application of foresight, simplicity and cooperation; however, the application of others 
such as efficiency and agility in a multinational operation, present potential conflicts.”32 
 

                                                 
24 US Joint Chiefs of Staff, Joint Logistics, s. III-3 f. 
25 UK Chiefs of Staff, Logistics for Joint Operations,  s. 1-5 ff. 
26 NATO, Allied Joint Logistic Doctrine, s. 1-2 ff. 
27 European Union Military Staff, EU Concept for Logistic Support for EU-led Military Operations, s. 8 ff. 
28 Försvarsmakten, Grundsyn Logistik, s. 13. 
29 European Union Military Staff, EU Concept for Logistic Support for EU-led Military Operations, s. 8. 
30 NATO, (2003), Allied Joint Logistic Doctrine, s. 1 f. 
31 US Joint Chiefs of Staff, Joint Logistics, s. III-3. 
32 UK Chiefs of Staff, Logistics for Joint Operations  s. 1 ff. 
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Motsvarande skrivning finns också i den svenska “Följande fem grundläggande principer ska 
vara vägledande vid planering och genomförande av logistik i hela dess spännvidd inom 
Försvarsmakten”.33 
 
Med ovanstående som motiv visas att kunskap om, och bruk av, dessa olika principer för 
logistik är en nödvändighet vid ett militärt planeringsarbete. I doktrinerna föreskrivs att de 
skall användas som riktlinjer vid militär planering och genomförande, men också att de ska 
vara just vägledande och inte ses som lag.  

3.2 Val av principer för uppsatsen 
 
Vad finns det förutom doktrinära skäl att använda principer för logistik, som starkt påminner 
om, och i viss mån är, de samma som principerna för krigföring? Uppenbarligen har både den 
militära och den akademiska världen tagit till sig detta instrument för att kunna belysa och 
karaktärisera olika krig – utifrån ett logistikperspektiv. I den empiri som används i kommande 
kapitel ges flera exempel på detta. Ett av dem som är särskilt relevant att framhålla i 
sammanhanget är följande utdrag ur P D Foxtons bok,  Powering war, vars beskrivningar av 
de fem principerna kommer vara grund för kommande resonemang;  
 
“Principels Of Logistics 
All armies delight in rendering, or distilling, their experiences in to principles. There is much 
talk of the principles of war, for example, and how such-and-such commander either obeyed 
them and won, or disobeyed them and lost. Similarly, army´s definition might differ in detail 
but the same salient points are reflected in all of them: 
 

Foresight 
Economy 
Flexibility 
Simplicity 

Co-operation”34 
 
Som tidigare påpekats förkommer ofta de fem principer som beskrivs i Powering war hos 
litteraturen om militär logistik. De fem principerna har sitt ursprung i från det brittiska 
Brittish Army Pamphlet Principles of administration som i sin tur grundas på franska 
principer för stabstjänst som använts av den franske militärteoretikern Jomini.35 De fem 
ursprungliga principerna finns kvar även i dagens brittiska doktrin men de har bytt ut 
Economy mot Efficiency samt Flexibility mot Agility, inte för man förändrat innebörden hos 
principerna utan tvärtom bytt ut orden så de bättre svarar mot densamma.36  
 
Som analysverktyg för uppsatsen har jag valt de fem principer som de beskrivs i den brittiska 
doktrinen med följande motiv; 
 

                                                 
33 Försvarsmakten, Grundsyn Logistik, s. 13. 
34 Foxton, Powering war, s. 3. 
35 Thompson, Lifeblood of war, s. 7. 
36 UK Chiefs of Staff, Logistics for Joint Operations, s. 1-5. 
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• De är, jämfört med övriga beskrivna principer, färre till antalet (fem stycken mot upp 
till tretton stycken i EU:s doktrin) och därmed hanterligare för användning i 
uppsatsen. 

• De används av flera författare som beskriver de krig/operationer som kommer att 
användas i uppsatsen. 

• I den brittiska doktrinen finns som förklaring till principerna relativt konkreta ”att 
tänka på för en chef eller stabsofficer” - termer, vilket är till fördel då ett av uppsatsens 
mål är just att kunna vara till nytta i stab vid militär planering eller genomförande. 

• De brittiska principerna härstammar direkt från de ursprungliga fem principerna för 
administration, med ursprung i Napoleontiden, beskrivet i Powering war enligt ovan. 

• Storbritannien är en nation med en stor och lång erfarenhet av operationer, med stora 
avstånd till hemmabaser, varför det är rimligt att anta att deras principer bygger på en 
stor beprövad erfarenhet från det området. 

3.3 Vad innebär de fem principerna för logistik? 
 
Svaret nedan bygger på en genomgång av de ovan nämnda doktrinerna. Även om de olika 
dokumenten har olika namn på sina principer är de relativt enstämmiga om vad de innebär. 
Den doktrin som jag uppfattar vara enklast, och med relativt konkreta termer beskriver vad de 
fem principerna innebär, är den brittiska doktrinen. Den används därför som huvudkälla för 
att beskriva de fem principernas innebörd. För att markera att principerna har sitt ursprung i 
den brittiska doktrinen, och för att de direktöversatta till svenska kan få en något annan 
innebörd, används de engelska originalbenämningarna genom hela uppsatsen. 

3.3.1 Foresight 
 
Foresight - eller på svenska - förtänksamhet, innebär logistiskt att förutse och kunna hantera 
de logistiska begränsningar som äventyrar chefens möjligheter att verka – chefens 
handlingsutrymme. Att göra det innebär ständiga analyser av vilka operationer som kan 
komma att ske och de behov av personal, materiel, transporter mm. dessa kan kräva. Att göra 
logistiska prognoser anses vara mera än konst än vetenskap då det oftast bygger på väldigt lite 
information och fakta. För att göra dessa bedömningar krävs tät samverkan inom staben, 
särskilt med sektionerna för genomförande och planering för att få rätt utrustning på rätt tid 
och på rätt plats. Även samverkan med underrättelsefunktionen är nödvändig för att kunna 
förutse vad motståndaren agerande kan ha för påverkan på den egna logistiken. 37 

3.3.2 Efficiency 
 
Efficiency – effektivitet, handlar om att försöka göra det mesta möjliga av tillgängliga 
resurser. Efficiency finns med som princip i flera andra doktriner men under namnet 
Economy. Min uppfattning är dock att Effiency är ett bättre namn på vad man egentligen 
menar. Logistisk effektivitet uppnås genom att ha en skräddarsydd organisation och även ta in 
civila aktörer. Med civila aktörer räknar jag in internationella kontraktorer och ta vara på vad 
som kan upphandlas lokalt, kallat Host Nation Support (HNS). Effektivitet skiljer sig här från 
kommersiell effektivitet genom behovet av redundans för att nå en operationell säkerhet. Ett 
sätt att bli effektiv är att använda att skräddarsy sina förband dvs. bara sända iväg de delar av 

                                                 
37 Ibid, s. 1-5 f. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Sidan 17 (39) 
Chefsprogrammet 07-09 
Major Niclas Wetterberg 2009-03-27  
 
förband som behövs för uppgiften, för att inte ha för stora (onödiga) resurser i ett 
operationsområde.38  

3.3.3 Simplicity 
 
Simplicity –enkelhet, är nödvändigt för hållbara och begripliga logistiklösningar. Enkelhet ska 
finnas både hos logistiklösningen i sig och i dess genomförande. För att möjliggöra detta 
krävs ett ledningskoncept som tillåter delegering av mandat och möjlighet att lösa komplexa 
situationer på lägre nivå, s.k. ”uppdragstaktik”.39 Att skapa standarder är också ett sätt att 
skapa enkelhet i logistiken. Kontroll över de egna försörjningslinjerna är nödvändigt för att 
behålla sin handlingsfrihet.40 

3.3.4 Cooperation 
 
Cooperation – samarbete, är viktigt för logistikfunktionen från planering till genomförande. 
Exempel på viktigt samarbete kan vara att en nation, i en multinationell operation, blir 
ledande för ett förnödenhetsslag enligt principen; tillhandhållen av en för användning av alla. 
En annan viktig innebörd av samarbetet är att ha en fördelning av relevant information. Att ha 
en väl fungerande informationskedja, med en gemensam lägesuppfattning är en förutsättning 
för att effektivt kunna understödja förband, oavsett nationell eller multinationell insats.41 

3.3.5 Agility 
 
Agility – snabbhet, rörlighet, beskrivs i andra doktriner även som flexibilitet. Det ger 
handlingsfrihet åt befälhavare att snabbt agera på uppkomna situationer, kunna hantera och 
snabbt anpassa sig efter det oförutsägbara. Det måste finnas en balans mellan fastställda 
rutiner, som skapar enkelhet, och möjligheten att kunna anpassa dem efter nya situationer. För 
att göra detta krävs välutbildad personal, ett förhållningssätt där man inte är främmande för 
nya och okonventionella metoder och samarbete mellan vapenslag och nationer. Det krävs 
också att man har flera alternativ för sina försörjningslinjer för att kunna skifta till de som bäst 
svarar mot aktuell tyngdpunkt.42 

                                                 
38 Ibid., s. 1-6. 
39 Se exempelvis definitionen i; Widen & Ångström, Militärteorins grunder, s. 190. 
40 UK Chiefs of Staff, Logistics for Joint Operations, s. 1-7. 
41 Ibid., s. 1-7. 
42 Ibid., s. 1-7 f. 
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3.4 Principerna som analysverktyg 
 
Efter ovanstående genomgång kommer jag här nu att redovisa de viktigaste delarna i 
innebörden av de fem principerna för logistik. Det som redovisas nedan kommer sedan att 
ligga till grund för den analys av Gulfkriget 1991 och Falklandkriget 1982 som följer i 
nedanstående kapitel. 
 
Tabell 2, De fem principerna som analysverktyg 
 
Princip Förklaring 
Foresight • Kunna förutse och kunna hantera de logistiska begränsningar som äventyrar 

chefens möjligheter att verka. 
• Förhålla sig till att logistiska prognoser anses vara mera än konst än vetenskap, 

då det oftast bygger på väldigt lite information och fakta. 
• Förutse vad motståndarens agerande kan ha för påverkan på den egna logistiken. 

Efficiency • Även ta in civila aktörer. 
• Möjliggöra redundans i sitt system. 
• Använda en skräddarsydd organisation. 

Simplicity • Delegera mandat och ge möjlighet att lösa komplexa situationer på lägre nivå, 
s.k. ”uppdragstaktik”. 

• Skapa standarder 
• Kontrollera de egna försörjningslinjerna. 

Cooperation • Samarbeta mellan nationer i allianser och koalitioner, samt inom nationer 
mellan vapengrenar och vapenslag. 

• Samarbete med förnödenheter enligt principen - tillhandhållen av en för 
användning av alla. 

• Skapa en gemensam lägesuppfattning. 
Agility • Ha möjligheten att kunna anpassa verksamheten efter nya situationer. 

• Inte vara främmande för nya och okonventionella metoder. 
• Att snabbt kunna skifta fokus mot den brukare som bäst svarar mot aktuell 

tyngdpunkt. 
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4 Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991 

4.1 Inledning 
 
He had forty-two boxes, all carefully packet, 
With his name clearly painted on each: 
But, since he omitted to mention the fact, 
They were all left behind on the beach.43 
 
Ovanstående citat får inleda detta kapitel som en påminnelse om att det inte bara gäller att ta 
sin materiel och sina förnödenheter till sitt operationsområde, det krävs också ett system för 
hantering när det väl är på plats, något som nedan ska visa sig inte alltid är självklart. Tanken 
med detta kapitel är att karaktärisera Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991 utifrån de fem 
principerna som beskrivits i kapitel 3. Detta görs genom att under varje princip som rubrik, 
beskriva i vilken mån den valda litteraturen framhåller att den militära planeringen och 
genomförandet av kriget lyckats arbeta efter dessa, medvetet eller omedvetet. I och med det 
besvaras studiefråga två. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av några grundfakta för att 
ge läsaren en förståelse för den logistiska utmaningen. 

4.2 Den logistiska utmaningen 
”Operationskonst är förmågan att hantera stridskrafter ur flera tids-, och rumsperspektiv”.44 
 
Med ovanstående utdrag ur Försvarsmaktens Doktrin för gemensamma operationer som 
motiv kommer jag att använda mig av begreppen Tid, Rum och Styrkor, som rubriker för att 
beskriva något om den logistiska kontexten kring de båda krigen. 

4.2.1 Den logistiska utmaningen i Falklandkriget 1982 

4.2.1.1 Tiden och styrkorna i Falklandkriget 
 
Den 2 april 1982 landstiger argentinska förband på Falklandsöarna och den brittiska 
guvernören kapitulerar. Redan dagen efter beslutar den brittiska regeringen att sända en 
komplett Naval Task Force, inklusive 3rd Commando Brigade, med högsta fart mot Falkland. 
Den 12 april meddelar Storbritannien att alla fartyg inom en radie av 200 sjömil från Falkland 
kommer att sänkas (upprättande av en Maritime Exklusive Zone, MEZ). 2 maj sänker en 
brittisk atomubåt den argentinska kryssaren Belgrano med följd att argentinska flottan stannar 
i hamn resten av kriget. Britterna lyckas, trots intensiva argentinska flyganfall att landstiga 
med 5000 soldater den 21 maj i San Carlosbukten på västra Östfalkland, Operation Sutton. 
Den 14 juni kapitulerar de argentinska trupperna, ca.11000 man, till de numerärt underlägsna 
brittiska förbanden och kriget är över.45 
 

                                                 
43 Lewis Caroll, ”The Landing” from the Huntington of the Snark, citerad i Thompson, Lifeblood of war, s. 249. 
44 Försvarsmakten, (2005), Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm: Försvarsmakten, utgåva M7740-
774003 
45 Nationalencyklopedin, Falklandkriget, http://www.ne.se/artikel/166960, 2009-02-17. 
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4.2.1.2 Rummet i Falklandkriget 
 
Falklandsöarna, med sitt geografiska läge i Sydatlanten erbjuder många logistiska utmaningar 
bara genom sitt läge och sin begränsade infrastruktur. Den största flygplatsen på ön har en 
begränsning i vilken storlek på plan som kan landa där. Det taktiska transportplanet C-130, 
var väl lämpat för uppgiften men kunde inte utan lufttankning, pga. sin max räckvidd, starta 
från någon annan plats än Argentina vilket givetvis var uteslutet. Lufttankningsförmåga för C-
130 hade inte Storbritannien vid det tillfället. Med båt tar det från Storbritannien minst 11 
dygn och troligen 14-16 dygn, även vid 30 knops fart.46 På Falkland, som dessutom var 
ockuperat av Argentina, fanns mycket begräsad infrastruktur och nästan inga vägar. Transport 
av materiel får därför ske med helikopter, bandvagn eller till fots med ryggsäck. Dessutom 
genomfördes kriget under vintern på södra halvklotet, nära Antarktis, med hårda vindar och 
kyla som följd. 47 Att i den kontexten vara beroende av försörjningslinjer från hemmabas på 
12 900 km är en stor logistisk utmaning. Trots det fungerade försörjningskedjan, där bara 
flottans behov var 900 000 olika artiklar med allt från strumpor till skruv och mutter.48 
Problemen med att inte ha tillgång till landbasering i närheten av operationsområdet, utan att 
vara beroende av ett flytande förnödenhetslager, s.k. sea basing, kommer vi se nedan. 

4.2.2 Den logistiska utmaningen i Gulfkriget 1982 

4.2.2.1 Tiden och styrkorna i Gulfkriget 
 
Den 2 augusti 1990 ockuperar Irak grannstaten Kuwait och samma dag antar FN:s 
säkerhetsråd en resolution som fördömer invasionen. Redan 3 augusti omgrupperar 
amerikanskt strategiskt bombflyg till Diego Garcia i Indiska oceanen och 5 augusti får 50 
amerikanska örlogsfartyg, inklusive hangarfartygen USS Independence och USS Eisenhower, 
order om att sätta kurs mot persiska viken. USA med sina allierade i en koalition med 29 
stater (inkl. ett svenskt fältsjukhus) påbörjar en enorm militär uppladdning i Saudiarabien, 
kallad Operation Desert Shield. Den 10 september har USA 140 000 soldater i Saudiarabien. 
2 januari 1991 är siffran 325 000 amerikanska soldater och 245 000 soldater från övriga 
koalitionen, varav 14 000 är brittiska. Irak beräknas ha ca. 537 000 soldater för sitt försvar. 17 
januari inleder FN-koalitionen Operation Desert Storm, 400 flygräder mot Irakiska förband 
och installationer genomförs under krigets tre första timmar. 24 februari inleds 
markoffensiven Operation Desert Sabre. Redan 26 februari beräknas 21 av 42 irakiska 
divisioner vara utslagna och koalitionen har 30 000 irakiska krigsfångar. Ca 100 timmar efter 
markoffensiven inletts har koalitionen återtagit Kuwait City och de irakiska styrkorna pressas 
tillbaka mot Basra-området. Den 28 januari ger USA:s president order om ”eld upphör” från 
kl. 0800. Över 100 000 irakiska soldater har tagits tillfånga och ca 110 000 flygföretag har 
genomförts. Den 3 mars skriver Irakiska befälhavare under FN-koalitionens fredsvillkor. 
Koalitionen har förlorat 111 soldater medan de Irakiska förlusterna uppgår till omkring 
110 000.49 
 

                                                 
46 Thompson, Lifeblood of war, s. 252. 
47 Ibid., s. 243. 
48 Ibid., s. 257. 
49 Nationalencyklopedin, Kuwaitkriget,  http://www.ne.se/artikel/1235757, 2009-02-17 samt Wetterqvist, F. & 
Johansson, L., (1991), Kriget vid Persiska viken 1990-91: förlopp, lärdomar och slutsatser, Stockholm, FOA 1, 
Bilaga 1. 
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Några logistiska fakta ur logistikchefen General Pagonis perspektiv; 117 000 hjulfordon och 
12 000 stridsvagnar och stridsfordon transporterades till operationsområdet. Hälften av 
fordonen var tvungna att målas om till ökenkamouflage. Mer än 1700 helikoptrar, 41 000 
lastcontainers och 350 000 ton ammunition transporterades på över 500 fartyg och 10 000 
flygtransporter genomfördes. Över 95 000 000 mål mat och 9,5 000 000 kubikmeter 
drivmedel konsumerades. 38 000 ton brev och paket, till och från soldaterna, distribuerades 
och över 5000 civila kontraktorer var anställda.50 

4.2.2.2 Rummet i Gulfkriget 
 
Till skillnad mot Falklandkriget, fanns i Gulfkriget möjligheten till en söker bas nära 
operationsområdet, i och med stödet från Saudiarabien. I Saudiarabien fanns nästan 
obegränsad tillgång på hamn och flygplatser samt ett väl utbyggt vägnät. Flygplatserna, 
tillsammans med främst USA:s stora strategiska flygtrasportförmåga och 
lufttankningskapacitet, gjorde det möjligt att snabbt föra in trupp och flygstridskrafter i 
operationsområdet. Det stora avståndet från hemmabaserna, för USA:s del, gjorde dock att 
den tunga materien dröjde. Det tar ca.14 dygn att sjötransportera materiel från amerikanska 
kontinenten till Saudiarabien, dvs. omloppstiden för transportfartygen var över en månad.51 
Nästa utmaning var sedan att kunna försörja markförbanden in i Kuwait och Irak, när 
markoffensiven väl startat. FN-koalitionens logistikförband transporterade förnödenheter för 
60 dagars strid, 300 km genom öknen i Norra Saudiarabien och Södra Irak för att understödja 
de två armékårerna, XVIII- och XII-kåren. De utmaningar, och den ansträngningen av den 
egna organisationen, dessa enorma mängder innebar, kommer visa sig i den vidare studien 
nedan.52  

4.3 Foresight 

4.3.1 Foresight i Falklandkriget 1982 
 
Att snabbt skapa en militär styrka för att segla och återta Falklandsöarna från Argentina, var 
det inte många som kunde tänka sig bara månaderna innan det skedde. Det fanns heller ingen 
färdig planering ifall detta skulle inträffa. Britterna hade vidtagit vissa beredskapshöjningar 
för att kunna skicka ett luftvärnsförband för att skydda flygplatsen i Fort Stanley, men detta i 
förebyggande syfte.53 
 
Av politiska skäl var det tvunget att gå fort och man lastade därför utrustning och materiel 
utan någon genomtänkt plan, britterna använde uttrycket willy-nilly för att beskriva detta. 
Problemet med att lasta utrustningen styckevis i stället för i förbandsklossar kommer vi att 
återvända till. Normalt fanns förråd och materiel för motsvarande en bataljonsstridsgrupp, 
alltid lastat på ett så kallat RFA Ship (ett fartyg från Royal Fleet Auxiliry) just för att kunna 
användas vid snabba insatser. Det slumpade sig dock att den omsättning på fartyg som görs 

                                                 
50 Pagonis, William G. & Krause, Michael D., (1992), Operational Logistics and the Gulf War, Arlington: The 
Institute of Land Warfare, s. 13. 
51 Wetterqvist & Johansson, Kriget vid Persiska viken 1990-91, s. 21 ff. 
52 Ibid., s. 78. 
53 Thompson, Lifeblood of war, s. 249 ff. 
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vart fjärde år inträffade just i denna period, så materielen befann sig under omlastning vilket 
försenade avtransporten.54 
Inledningsvis i operationen saknades också en tydlig uppgift för styrkan och det fanns lite 
information om motståndaren. 
 
Samtidigt fanns exempel på förtänksamhet bland enskilda befattningshavare. Exempel på 
detta är att logistikofficerare lyckades övertyga sina chefer om att i det begränsade utrymmet 
som fanns, ändå lasta 4000 extra bensindunkar. De operativa cheferna tyckte det var konstigt 
med hänsyn till att de styrkor som skulle gå iland framryckte till fots. De extra 
bensindunkarna visade sig vara ovärderliga för att kunna använda de elverk som drev 
luftvärnsrobotsystemen, vilka var utspridda över ytan efter landstigningen.55  
 
Ett liknande exempel var det att från baseringen i Norge ta med 3.kommandobrigadens 
svenskbyggda Bandvagn 202, tio stycken fyrhjulsdrivna lastbilar med drivmedelsutrustning 
och nio stycken Eager-Beaver, terränggående gaffeltruckar. Detta kan ses som detaljer men 
som ofta i logistiska sammanhang, kan dessa detaljer fälla avgörande även i ett högre plan. 
Utan dessa funktioner hade den logistiska situationen på land varit mycket svår.56 Detta 
bekräftas även av chefen för logistikregementet i kommandobrigaden.57 
 

4.3.2 Foresight i Gulfkriget 1991 
 
Fem dagar efter Iraks invasion av Kuwait den 2 augusti 1990 meddelade George Bush att 
amerikansk trupp skulle sändas till Saudiarabien. Den amerikanska operationsstaben 
CENTCOM (Central Command) hade en färdig plan för detta, Operationsplan 90-1002, för 
lyfta dryga 100 000 soldater till Gulfen på två till tre månader. Planen sattes i omedelbar 
verkan med benämningen Desert Shield och med det startade den mest intensiva strategiska 
transportoperationen i världshistorien.58 Transporterna skedde både med flyg och med båt. En 
tumregel är att det krävs 1000 transportflygplan för att kunna transportera lika mycket 
utrustning som ett handelsfartyg klarar av. Under uppladdningen transporterades ca fem 
procent av den totala transportvikten med flyg och övriga 95 med sjötransport.59 I USA fanns 
vid den tiden också ett system med 25 stycken fartyg som var lastade med 
beredskapsmateriel, s.k. Afloat Prepositioning Ships (APS) som fanns utgrupperade på 
strategiska baser i hela världen, bl.a. Diego Garcia, Guam och i Atlanten. Dessa gjorde att det 
snabbt gick att få tung materiel på plats i Saudiarabien och möjliggjorde viss uthållighet på de 
hastigt influgna förbanden, innan deras egen tunga materiel kom in från USA och 
amerikanska baser i Tyskland.60 
 
 

                                                 
54 Hellberg, I.J., An Experience with the Commando Logistic Regiment Royal Marines, i Badsey, S, Havers, R, 
Grove, M, (2005), The Falkland Conflict 20 Years On: Lessons of the Future (Sandhurst Conference Series), 
Oxon: Frank Cass, s. 110. 
55 Foxton, Powering war, s. 5. 
56 Thompson, Lifeblood of war, s. 252 f. 
57 Hellberg, i The Falkland Conflict 20 Years On, s. 111. 
58 Wetterqvist,& Johansson Kriget vid Persiska viken 1990-91, s. 19. 
59 Ibid., s. 22 
60 Paparone, Christopher R., How Does The Gulf War Measure UP?,  
http://www.gulflink.osd.mil/water_use/water_use_refs/n32en035/ms309.htm, 2008-11-27, s. 2. 
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4.3.3 Slutsatser kring Foresight 
 
Falklandkriget var en operation som det inte fanns några förberedda planer för att genomföra. 
Det var ont om tid av politiska skäl, styrkan behövde avsegla snabbt som en del i maktspelet 
mellan nationerna. När uppgiften sedan nådde den militära nivån fanns ingen tydlig uppgift 
om vad som skulle uppnås och mycket knapphändiga uppgifter om motståndaren. Allt detta 
tyder på avsaknad av förtänksamhet för operationen mot Falkland. Att det går trots det finns  
exempel på förtänksamhet hos enskilda befattningshavare, som gör stor skillnad, fråntar inte 
det att bristerna i förtänksamhet och förberedelser fick påverkan. Exempelvis innebar detta 
med att man inte visste hur motståndaren såg ut, eller hur man själv skulle lösa uppgiften, att 
man lastade sina fartyg i Storbritannien willie-nillie, vilket gjorde en omlastning vid 
Ascension nödvändig, med en tidsförlust som följd.61 Chefen för logistikregementet i 
kommandobrigaden var från början orolig för drivmedelsförsörjningen, det skulle finnas gott 
om drivmedel att hämta från fartygen, men stora problem att distribuera det till brukarna 
iland. Tack vare enskilda logistikofficerares kamp lyckades de ändå få med viss utrustning 
som gjorde operationen i land möjlig men det skedde i kamp mot operatörerna. Jag tycker det 
visar på en dålig förståelse i befälskedjan för de begränsningar som bristande logistik kan ge 
en militär operation. 
 
Gulfkriget å andra sidan fanns som en omfallsplanering vid det amerikanska CENTCOM. När 
USA:s president, med ett FN-mandat i ryggen, beordrade operationen att starta kunde staber 
och förband snabbt börja lösa sin uppgift. Även om de två operationerna har olika karaktär, 
samt att det finns skillnader i storlek och tid till förfogande för uppladdning, blir min slutsats 
att en bristande förtänksamhet och planering ger tidsförluster som följd. Ska det militära 
maktmedlet kunna användas på stora avstånd med begränsad infrastruktur i området krävs att 
det finns förberedelser gjorda. Förhandslagringen av materiel på Diego Garcia är ett ex. hur 
tung utrustning, genom förhandslagring på strategiska platser, kan spara tid i en uppladdning 
inför en konflikt. 
 

4.4 Efficiency 

4.4.1 Efficiency i Falklandkriget 1982 
 
Möjligheten till att skapa en effektiv slimmad logistikfunktion när man ska föra krig på en ö i 
Sydatlanten, med liten befolkning och begränsad infrastruktur, skapar naturligtvis 
begränsningar. Ett exempel på svårigheterna med avståndet är möjligheten för Storbritannien 
att nå Falkland med transportflyg. Flygplatsen i Stanley kunde inte ta emot långdistansflyg, 
utan de C-130 som var lämpliga för uppdraget, hade vid den tiden inte 
lufttankningsmöjligheter vilket gjorde att de i så fall skulle behövt flyga via Argentina - vilket 
naturligtvis var uteslutet. Detta faktum gjorde att försöken att snabbt förstärka garnisonen på 
ön, med främst luftvärnsresurser, fick stå tillbaka . Att transportera med båt skulle trots en fart 
med 30 knop ta minst 14-16 dagar.62 För att kunna nyttja befintligt lastutrymme så effektivt 
som möjligt så ska utrustning och förnödenheter lastas materielslagsvis. Till skillnad mot en 
sådan administrativ lastmetod, kräver en taktisk lastning, där man flyttar materielen i 
förbandsklossar, större utrymme. Vid operationer där man inte kan lasta ur i en säker hamn, 
                                                 
61 Jfr 4.3.1. 
62 Thompson, Lifeblood of war, s. 250. 
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angränsande till operationsområdet, krävs taktisk lastning för bibehållen säkerhet och detta 
gäller särskilt vid en amfibieoperation som Falklandkriget. För att ändå vinna tid och snabbt 
få iväg soldater och materiel valde man att lasta, utan hänsyn till hur förbanden skulle se ut 
och vilken ordning de skulle sättas in. Detta innebar att man var tvungen att stanna vid ön 
Ascension, halvvägs till Falkland för att lasta om.63 När det gällde möjligheten att använda 
kontraktorer så var detta av de faktiska förhållandena begränsat, för inte säga omöjligt, på 
plats i operationsområdet. Däremot var det absolut nödvändigt att kunna nyttja civila 
transportörer, både för att få soldater och materiel till kaj i Storbritannien och Ascension samt 
för att lösa transporten på köl till Falkland. Vid ett tillfälle var 26 krigsfartyg och 54 STUFT 
(Ships Taken Up From Trade) med 25 000 man till havs.64 
 

4.4.2 Efficiency i Gulfkriget 1991 
 
Under Gulfkriget hade koalitionen möjlighet, att i princip ostörda från Irak, ladda upp i 
Saudiarabien drygt sex månader innan markoffensiven startade. I Saudiarabien fanns 
dessutom en väl utbyggd infrastruktur och flygfält fanns just för att kunna ta emot 
förstärkningar från USA. Rädslan för att Irak skulle fortsätta in i Saudiarabien innan 
koalitionen fått tillräckligt med trupp på plats gjorde General Schwarzkopf mycket bekymrad. 
Inledningsvis prioriterade därför CENTCOM att förflytta manöverförband på bekostnad av 
logistikförband och förnödenheter. Detta var en risktagning där de amerikanska förbanden i 
början därför hade en mycket låg uthållighet och små möjligheter till redundans. 65 
 
Koalitionen var från början beroende av det stöd som utgick från Saudiarabien, Host Nation 
Support. Deras stöd med förnödenheter som vatten, mat och drivmedel samt transportresurser 
och boende var avgörande. Om koalitionen tvingats transportera allt detta för eget behov till 
operationsområdet, hade det orsakat stora bekymmer.66 För att få fram förnödenheter och 
ammunition för sin markoffensiv var den amerikanska koalitionen helt beroende av civila 
entreprenörer. Många av dem hade gästarbetare i Saudiarabien som chaufförer, från ex. 
Pakistan, Bangladesh, Filipinerna och Indien.67  
 

4.4.3 Slutsatser kring Efficiency 
Att med de geografiska och infrastrukturella förutsättningar som rådde vid Falklandkriget, 
skapa en effektiv logistik sätter staberna på prov. En viktig faktor i efficiency är att 
komplettera egna resurser med civila aktörer, både internationella och lokala på plats, för att 
hålla nere den egna logistiska ansatsen och på så sätt få resurser över till manöverförbanden. 
Detta var omöjligt under Falklandkriget sånär som på att nyttja civila resurser för transporter, 
i detta fall mest fartyg för trupp-, materiel- och drivmedelstrasporter. Det var helt nödvändigt 
då de militära resurserna inte alls räckte till. Då det i en amfibieoperation är helt nödvändigt 
att nå operationsområdet taktiskt lastat, kunde inte befintligt tonnage nyttjas optimalt och en 
omlastning vid Ascension var nödvändig, med tidsförlust som följd. Som beskrivs under 
Flexibility så vägde man noggrant vad som skulle tas med i den begränsade tid och det 

                                                 
63 Ibid., s. 251 ff. 
64 Ibid., s. 257. 
65 Wetterqvist, & Johansson, Kriget vid Persiska viken 1990-91, s. 19 f. 
66 Pagonis, & Krause, Operational Logistics and the Gulf War, s. 13. 
67 Schwarzkopf, N., & Petre, P., (1993), Man behöver inte vara hjälte: en självbiografi, Höganäs: Wiken , s. 412. 
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begränsade utrymme som fanns till förfogande. Av den logistiska verkligheten var det 
nödvändigt att skapa skräddarsydda förband för sin styrka. 
 
Även under Gulfkriget var koalitionen helt beroende av civila transportresurser för att komma 
till operationsområdet. Trots att stormakten USA:s alla resurser fanns tillgängliga, förberedda 
avtal fanns med civila flyg och redare samt att en god infrastruktur fanns vid ankomst, så var 
befälhavarna tvungna att prioritera. Min slutsats av det blir att oavsett storlek på 
transportresurser som finns till förfogande, kommer det alltid vara en flaskhals kopplat till det 
initiala behovet. Härvid måste en prioritering göras mellan att transportera materiel och 
förband för att nå snabb verkan i operationsområdet eller motsvarande resurser för att skapa 
uthållighet och redundans. I de båda operationerna var detta centrala och svåra beslut som 
fattades i dess inledning. En annan slutsats som är lika i de båda operationerna är beroendet 
av civila aktörer för att överhuvudtaget komma till operationsområdet. Att använda civila 
aktörer är en central del för att bli effiency men att vara helt beroende av detta kan, om 
tjänsten inte är upphandlad i förväg, skapa problem om resurser inte finns gripbara i rätt tid 
och omfattning när det krävs. Det krävs foresight för att kunna var effiency och samtidigt få 
sina förband med rätt utrustning till rätt plats i rätt tid. I Gulfkriget krävdes även ett enormt 
Host Nation Support för att överhuvudtaget kunna överleva och få förbanden på plats i 
utgångsläge för anfall, detta trots stormakten USA och dess allierades stora militära kapacitet. 
Att planera och vara medveten om detta är viktigt, för att inte förlora tid och pengar. De enda 
operationer som kan klara sig med egna resurser, på grundval av detta, är mycket begränsade 
amfibieoperationer och specialförbandsoperationer. 
 
 

4.5 Simplicity 

4.5.1 Simplicity i Falklandkriget 1982 
 
En viktig del av Simplicity är att ha tydliga ledningsförhållanden med möjlighet att delegera 
mandat för att undvika att ärenden fastnar i befälskedjan.  I Falklandkriget saknades 
ledningsnivån Task Force Commander, en trestjärnig befattningshavare som i 
operationsområdet kunde samordna de tre Task Group Commanders som fanns där – Carrier-
, Amphibius-  och Landingforce Taskgroup. Istället rapporterade nu, enligt brittisk 
försvarsgrenstradition, de tre befälhavarna direkt till chefen för CJT 317 i Northwood. 
Traditionen bjuder dock att den Task Group Commander med senioratet har ett visst 
samordningsansvar gentemot de andra, men där finns inga tydliga mandat. Följden av detta 
blev ett antal friktioner och problem att överblicka och samordna den logistiken, väl framme i 
operationsorådet.68 
När det gäller vikten av att säkra de egna försörjningslinjerna fanns inledningsvis hot från 
både argentinska sjö- och luftstridskrafter. Efter sänkningen av den argentinska kryssaren 
Belgrano, den 2 maj 1982, återgick dock den argentinska flottan till hamn och blev kvar där 
resten av kriget. Hotet från luften kvarstod dock och skulle göra sig påmint väl på plats i 
anslutning till Falkland. I sammanhanget kan nämnas att från de brittiska logistikförbanden 
framhålls vikten av att de själva ska kunna försvara sig, då det pga. bristande resurser eller 
prioriteringar inte alltid går att avsätta skydd för dem. Den infanteriträning och de 

                                                 
68 Thompson, Lifeblood of war, s. 261 f. 
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understödsvapen logistikförbanden hade med sig i land kom till stor användning speciellt mot 
argentinska flyganfall på låg höjd. 69 
 
Lyckligtvis, för Storbritannien, koncentrerade sig det argentinska attackflyget på 
krigsfartygen och inte last- och trupptransportfartygen. Stora förluster i inledningsskedet av 
dessa hade, oaktat den politiska och hemmaopinionens påverkan, lett till stora logistiska 
problem för landningsstyrkan. Den svåraste förlusten ur logistikperspektivet var den av 
containerfartyget och tillika helikopterplattformen Atlantic Conveyor, den 25 maj 1982. Med 
den sjönk fyra av de fem Chinook (tung transporthelikopter) samt sex Wessex 
(transporthelikopter) som fanns vid Falkland. Även materiel för att bygga en provisorisk 
landningsbana gick till botten. Förlusten av de fyra helikoptrarna försenade markoffensiven 
och gjorde att de landstigna soldaterna fick marschera från brohuvudet till Port Stanley. 
Atlantic Conveyor var också tänkt att användas som reservlandningsplats om något av 
hangarfartygen Hermes eller Invincible skulle ha sänkts, även denna möjlighet till redundans 
försvann sådeles.70 Även innan förlusten av helikoptrarna fungerade logistikkonceptet dåligt 
pga. att logistikregementet inte hade befälsrätt över dem utan var tvingade att begära 
understöd. Då de inte prioriterades för logistiktransporter av ansvariga, var styrkan i land 
ständigt kort om underhåll och de första dagarna skedde ingen återfyllnad alls.71 
 

4.5.2 Simplicity i Gulfkriget 1991 
 
Redan den 10 augusti utnämns Generalen Norman Schwarzkopf, chef för CENTCOM, till 
befälhavare över FN-koalitionens uppladdning kallad ”Operation Desert Shield”. 
Schwarzkopf samlar snabbt sina viktigaste stabsmedlemmar och direkt underställda chefer 
(DUC) och omgrupperar till Saudiarabien. Den 26 augusti omgrupperar hela CENTCOM från 
Florida till Riyadh och den operative chefen för koalitionen finns nu på plats i 
operationsområdet med sin stab.72 
Redan tidigt i operationsområdet kommer CENTCOM:s ledning fram till att man behöver ha 
en kontaktperson för alla logistikbehov. Man utnämner General Pagonis till ”the Deputy 
Commander General for Logistics”. Därmed fick man en tydligt ansvarig för logistikfrågorna 
i sin befälskedja. Ett problem dock, säger Pagonis själv var att han förutom det var Director of 
Host-Nation Service samt ARCENT SUPCOM (Army Central Command Support 
Commander”. Med de olika mandaten och befälet över de olika funktionerna blev 
samordningen enklare men de olika ”hattarna”, som Pagonis själv uttrycker det, hade ibland 
motstående prioriteringar. Målsättningen var dock densamma för alla tre vilket blev tydligt; 
försvara Saudiarabien och befria Kuwait.73 Den valda ad hoc lösningen, att utöka staben 
efterhand och att understödja förband som de inte arbetat med innan, var inte friktionsfritt. 
Det fanns också ett misstroende hos förbandschefer att man inte skulle få sina resurser i tid 
varför man skrev ned sin underhållsstatus för att hamna högre i prioritet för uppfyllnad vilket 
satte prioritetssystemet för logistik ur spel.74 

                                                 
69 Hellberg, i The Falkland Conflict 20 Years On, s. 119. 
70 Thompson, Lifeblood of war, s. 278 f. 
71 Hellberg., i The Falkland Conflict 20 Years On, s. 116. 
72 Wetterqvist & Johansson, Kriget vid Persiska viken 1990-91, s. 99. 
73 Pagonis, W. & Cruikshank, J., (2002), Moving Mountains: lessons in leadership and logistics from the Gulf 
War, Boston: Harvard Business School Press, s. 98 f. 
74 Paparone, How Does The Gulf War Measure UP?, s. 6 f. 
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Trots alla tillgängliga resurser pågick en kamp mellan kår- och divisionschefer om dessa. 
Logistikchefen Pagonis hade svårt att stå emot allas begäran och detta fick tillslut chefen 
CENTCOM, General Schwarzkopf att befordra Pagonis från två- till trestjärnig general. Efter 
det var Pagonis överordnad eller jämställd med cheferna för manöverförbanden och deras 
inställning till honom förbättrades dramatiskt.75 Som beskrivs tidigare så fanns inledningsvis 
ett irakiskt hot mot uppladdningsområdet i Saudiarabien, som gjorde att befälhavarna var 
tvungna att ta risker i uthållighet, för att snabbt få trupp på plats som kunde säkra området.76 
Det irakiska anfallet uteblev och sedan fanns inget reellt hot mot koalitionens 
försörjningslinjer på strategisk och operativ nivå.77 
 

4.5.3 Slutsatser kring Simplicity 
Under Falklandkriget saknades en enkel och tydlig befälskedja. Följden av detta blev 
friktioner och svårigheter att få överblick, och också att effektivt kunna samordna och 
delegera mandat. Litteraturen visar på vikten att ha en chef med tydliga mandat på plats i, 
eller i anslutning till, operationsområdet. Dessa problem fanns trots att man inte var i en 
allians mellan olika nationer, vilket är mycket vanligt i dagens operationer. Svårigheter att 
skydda sina försörjningslinjer kan vara en risktagning som befälhavare tvingas göra för att nå 
sina mål. Litteraturen är samstämmig om den brittiska landstigningen var nära att kulminera 
och med stor sannolikhet hade gjort det om det argentinska flyget hade koncentrerat sina 
anfall på transportfartygen. Att ha en sådan viktig resurs som de enda tunga 
transporthelikoptrarna på ett fartyg, utan luftherravälde, gör att man snabbt kan vara utan dem 
med stora problem som följd. Detta visar på vikten av att skydda egna försörjningslinjer och 
vilka stora konsekvenser det får när det inte lyckas. Min slutsats är också vikten av att 
logistikförbanden har möjlighet att skydda sig själva, särskilt i en operation med begränsade 
resurser i övrigt. 
 
I Gulkriget fanns en tydlig struktur för ledning med CENTCOM som var och är en operativ 
stab för att leda operationer i mellersta östern. Staben med befälhavaren Schwarzkopf byter 
också grupperingsplats från Florida, USA till Saudiarabien för att vara närmare händelsernas 
centrum. I litteraturen återfinns beröm för Schwarzkopf insikt i logistikens betydelse och för 
de egna möjligheter och begränsningar som befälhavare den innebär. Tidigt samlas ansvaret 
för logistiken under en hatt, General Pagonis, vilket möjliggör att uppdragstaktiken såtillvida 
att det nu är tydligt vem som har ansvar och mandat för att lösa uppgiften. När Schwarzkopf 
uppmärksammar att Pagonis har svårt att göra sig hörd bland sina kollegor hos 
manöverförbanden, med lika och högre grad, åtgärdas detta med en stjärna till på Pagonis 
axel. Även denna, om än lilla händelse i sammanhanget, intecknar jag som att det fanns en 
god struktur och förståelse för att logistikens vikt för operationens utgång. Med tydliga 
mandat, rätt befälsstruktur och chefer som förstår detta, blir verksamheten enklare och 
effektivare. Genom att tidigt skapa en i princip oinskränkt makt i luft- och sjöarenan var 
koalitionens försörjningslinjer aldrig hotade. Detta var en förutsättning för den enorma 
uppladdningen som annars varit ett fett mål för motståndaren. Att ha säkra försörjningslinjer 
gör det också möjligt att använda oskyddade civila kontraktorer i den stora grad som också 
gjordes. 
 

                                                 
75 Schwarzkopf, & Petre, Man behöver inte vara hjälte, s. 413. 
76 Jmf 4.3.2. 
77 Wetterqvist & Johansson, Kriget vid Persiska viken 1990-91, s. 23. 
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4.6 Cooperation 

4.6.1 Cooperation i Falklandkriget 1982 
 
Falklandkriget var en nationell operation vilket underlättar samarbete då man inte behöver ta 
hänsyn till olika språk, kulturer, nationella agendas etc. Fortfarande krävs dock ett gott 
samarbete mellan de olika förvarsgrenarna för att skapa en rationell logistik. Utan en 
gemensam plan och en gemensam lägesuppfattning blir en gemensam operation svår att serva 
med relevant logistik. Som tidigare beskrivits under Simplicity, var ledningsförhållanden 
oklara och byggde på en stark försvarsgrenskultur.  Att det ändå var möjligt att genomföra 
operationen med positivt resultat byggde på ett gott samarbete mellan de olika Task Group 
Commanders som genomförde operationen.78 
 

4.6.2 Cooperation i Gulfkriget 1991 
 
Gulfkriget genomfördes i en koalition med många stater inblandade och samarbete var en 
nödvändighet. Ett exempel på samarbete var det stora stöd som Saudiarabien gav koalitionen i 
form av drivmedel och andra lokala resurser, Host Nation Support, av tacksamhet för hjälpen 
att befria Kuwait. Samarbetet var dock inte smärtfritt. Trots amerikanska förberedelser för att 
minska kulturkrocken mellan det arabiska och västerländska, genom att t.ex. förbjuda 
tidningar med sexuellt innehåll, hålla kurser för soldaterna i kulturella olikheter och 
distribuera skriften The Military Guide to Arab Culture, lyckades de inte helt. Befälhavaren 
generalen Schwarzkopf fick lägga mycket tid på att lugna de saudiska myndigheterna efter 
incidenter som upprört dem. Det kunde vara att kvinnliga soldater på sin fritid gick i 
shoppingcentra med sina vapen på ryggen, och att kvinnliga soldater i logistikförbanden, som 
genomförde hårt manuellt arbete, inte hade heltäckande klädsel utan t-shirt på överkroppen, 
något helt otänkbart i den saudiska kontexten.79 Ett annat problem att de amerikanska 
logistikförbanden, som bestod av upp till en tredjedel kvinnor - varav många var bilförare - 
befann sig i Saudiarabien där kvinnor inte får framföra fordon. Kanske inte är det första 
logistikplanerare tänker på, men en detalj som betyder skillnad. Via förhandlingar fick dock 
de amerikanska kvinnliga soldaterna framföra sina fordon, dock bara i tjänsten.80 
 
Inom koalitionen finns exempel där amerikanska transportflyg levererade brittiska 
förnödenheter från Storbritannien till operationsområdet och brittiska stridsvagnstransporter 
användes för förflyttning av amerikanska stridsvagnar i Saudiarabien.81 Amerikanska förband 
röjde minor för Egyptiska stridsvagnar etc.82 Ett sådant väl fungerande samarbete mellan 
koalitionens olika nationer och förband bidrog påtagligt till koalitionens framgångar. 
Samverkan var ett centralt moment för många av koalitionens förband redan tidigt i 
utbildningen. Samverkan övades inte bara mellan manöverförbanden, utan i hög grad mellan 
dem och de understödjande förband, exempelvis logistikförbanden.83 
                                                 
78 Smedberg, Krigföring: från Austerlitz till Bagdad, s. 237. 
79 Schwarzkopf, & Petre, Man behöver inte vara hjälte, s. 324. 
80 Department of Defense, (1992),  Appendix R, Role of Women in the Theater of Operations in Conduct of the 
Persian Gulf War: Final Report to Congress. vol.2, Washington: Department of Defense, 
http://www.history.navy.mil/faqs/faq48-3f.htm, 2009-02-26. 
81 Foxton, Powering war, s. 8. 
82 Pagonis & Cruikshank, Moving mountains, s. 8. 
83 Wetterqvist, & Johansson, Kriget vid Persiska viken 1990-91, s. 81. 
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4.6.3 Slutsatser kring Cooperation 
 
Under Falklandkriget fanns problem inbyggt i organisationen när det gäller samarbete pga. 
otydliga befälsförhållanden. Detta trots att det var en ”en-nationsoperation”! Oavsett detta 
fungerade det ändå, med vissa friktioner, tack vare att inblandade chefer skapade sig ett gott 
samarbete, dvs. finns det inte inbyggt i strukturen måste de inblandade aktörerna skapa ett 
gott samarbete, för att nå goda resultat. 
 
Gulfkriget genomfördes av en koalition och samarbete var därför nödvändigt från första 
stund. Att samarbeta var helt nödvändigt för operationens utgång. Som bevis för det kan se 
Iraks bedömda identifiering av koalitionen som sin motståndares tyngdpunkt och deras försök 
att spräcka denna, bl.a. genom att med SCUD-robotanfall mot Israel, skapa sprickor mellan de 
västerländska och arabiska länderna i koalitionen.84 Samarbete skedde mellan de militära 
enheterna och med den civila sektorn. Även under denna punkt återkommer vikten av att 
skapa tydliga befälsförhållanden. 
 
En kanske helt självklar slutsats är att koalitioner kräver samarbete för att fungera. Men även 
när en nation genomför insatser måste samarbetet fungera väl för att vara effektiva. 
Samarbetet bör inte bara vara uppbyggt på individers sociala förmåga utan även vara inbyggt i 
förbandsstrukturer och befälskedjor. Även tekniska hjälpmedel som 
kommunikationsutrustning kan, om det inte integrerats från början, ställa till hinder. Exempel 
på det återkommer under nästa punkt där bl.a. kommunikationsproblem mellan mark- och 
sjöförbanden under Falklandkriget ledde till att vald logistiklösning inte var genomförbar. 
 

4.7 Agility 

4.7.1 Agility i Falklandkriget 1982 
 
Behovet av att snabbt kunna anpassa sig till nya lägen och vara flexibel i val av metod, visar 
sig tydligt i bytet av logistikkoncept under operationen. Tanken från början var att så lite 
underhåll som möjligt skulle tas iland. Istället skulle lastfartyg agera som flytande lager (även 
kallat sea basing) i San Carlosbukten. Efter landstigningen och vartefter markstyrkan började 
röra sig från brohuvudet, skulle förnödenhetsförsörjning och sjuktransporter ske med en 
luftbro bestående av de fem Chinook helikoptrar som var stationerade på Atlantic Conveyor. 
Efter att fartyget sänkts så saknades, som beskrivits tidigare, helikopterkapaciteten och 
britterna vågade inte längre ha transportfartygen i Sankt Carlosbukten dagtid. De bytte då 
system till att markförbanden skulle anmäla aktuellt behov till flottan som i skydd av mörkret 
skulle gå i bukten med relevanta fartyg. Med hjälp av landstigningsbåtar skulle aktuella 
förnödenheter föras iland. Detta fungerade inte heller på grund av kommunikationsproblem 
och svårigheten att identifiera vilka exakta förnödenheter som fanns var med följd att fel 
fartyg ofta fick uppgiften. Man övergav även detta system och skapade till slut ett upplag på 
land vid sitt brohuvud, ett s.k. Brigade Maintinance Area. Att lyckas anpassa sig och byta 
koncept flera gånger under pågående operation är bara möjligt med välutbildade samt 

                                                 
84 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 98. 
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vältränade logistikstaber och logistikförband.85 Särskilt pekas chefen för The Commando 
Logistic Regement, Övlt Hellberg, ut. Vad han och hans förband åstadkom åberopas som 
bevis för deras kompetens och professionalism.86 
 

4.7.2 Agility i Gulfkriget 1991 
 
Även under Gulfkriget krävdes en mängd improvisationer. Den amerikanske logistikchefen 
General Pagonis med stab, fick från ett nolläge ordna en infrastruktur för soldaterna i öknen. 
Med hjälp av kontraktorer, amerikanska reservförband och nationalgarde byggdes postkontor, 
fältsjukhus, telefonkiosker, motionsanläggningar och flyttbara hamburgerbarer. Enheterna 
som underställdes Pagonis kallades in och anlände efterhand. Som mest förde Pagonis befälet 
över 94 förband ur den amerikanska reserven och nationalgardet. Förbanden som tillkom var 
inte alltid de som fanns behov av. Exempelvis fick ett förband med stuveriarbetare finna sig i 
att snabbt omvandlas till ett transportförband istället. Man lyckades också integrera alla dessa 
olika enheter i ett system som byggdes upp efterhand.87 Ett annat bevis på anpassning var det 
när man insåg vilken enorm mängd krigsfångar som skulle kunna behövas tas omhand. 800th 
MP Bde, militärpolisbrigaden, underställdes till Pagonis 22d SUPCOM, som tillsammans 
med mängder av byggmaterial på kort tid upprättade flera krigsfångläger. Under kriget fick 
man omhänderta ca.70 000 irakiska krigsfångar.88 
 

4.7.3 Slutsatser kring Agility 
 
Under tidigare rubriker har det visat sig att Falklandkriget var en operation med många 
problem, på grund av dess geografiska förutsättningar, tid och kommandostruktur mm. Med 
en förmåga att anpassa sig som i grunden bygger på ett positivt förhållningssätt hos utövarna, 
samt god utbildning och ett gott ledarskap, kan många av dessa tillkortakommanden bli 
möjliga att överkomma. Britternas framgångar får väl ses som ett bevis på detta. 
 
Även Gulfkriget krävde en mängd improvisationer trots att man hade en förberedd 
operationsplan, åtminstone för Desert Shield. Litteraturen ger flera exempel på uppkomna och 
oförutsedda problem som var tvungna att lösas efterhand. Precis som beskrivits i 
Falklandkriget är välutbildad och vältränad personal nyckeln till framgång, då planen sällan 
överlever första stridskontakten. När detta finns tillhands blir det också lättare att inte bara 
hantera nya situationer men också att förutse dem i olika krigsspel och omfallsplanering. Just 
vikten av att kunna tänka i flera steg och beräkna det värsta som kan hända, även om det inte 
är troligt, är min slutsats av ovanstående resonemang. 
 
 

                                                 
85 Foxton, Powering war, s. 5. 
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5 Diskussion 
 
“The essence of flexibility is in the mind of the commander; the substance of flexibility is in 
logistics."89 
 
Som antyds i citatet ovan måste befälhavaren och hennes/hans logistiker ha en god 
kommunikation för att inte vilja och förmåga ska gå isär. I diskussionen som följer kommer vi 
att se olika förhållningssätt till den logistiska utmaningen. I kapitlet diskuteras resultatet av 
kapitel fyra för att se likheter och skillnader utifrån principerna, i de båda krigen. 
Komparationen används sedan för att dra slutsatser om hur principerna förhåller sig till 
varandra, om hur de kan prioriteras och om det utifrån detta går att ge generella råd om hur de 
kan användas vid militär planering. Därmed besvaras studiefråga tre och fyra. Kapitlet 
avslutas med kritik av det egna resultatet. 
 

5.1 Likheter och skillnader i de båda krigen utifrån de fem 
principerna 

5.1.1 Foresight 
 
De båda krigen utlöstes av invasioner, Argentina landsteg på Falkland och Irak tågade in i 
Kuwait. Båda händelserna kom överraskande men inte utan att det funnits signaler om detta 
innan. Jag uppfattar att det finns en skillnad i att USA hade en planering för en stor konflikt i 
Gulfen och därför snabbt kunde starta sin strategiska transport dit. Det fanns en predestinerad 
operativ stab, CENTCOM, och det fanns förhandslagrad materiel för en liknande insats, 
ombord på de s.k. APS-fartygen. Britterna hade under Falklandkriget också materiel 
förhandslagrad på fartyg men den fanns inte tillgänglig vid tillfället. Någon plan för att återta 
Falkland, trots dess besvärliga geografiska läge och den argentinska agitationen fanns inte. 
Operationen blev därför försenad och många friktioner uppstod längs vägen. Chefer och 
stabsmedlemmar fick lägga mycket energi på att övertyga de operativa cheferna om vikten av 
att ta med utrustning för att kunna hantera sina förnödenheter, särskilt drivmedel, vilket tyder 
på dålig förståelse för de begränsningar i operationen detta kunde medföra. Jag uppfattar i det 
amerikanska fallet att chefen CENTCOM tidigt tog med logistikerna i planeringen och visade 
en annan förståelse för dess avgörande i operationen. 

5.1.2 Effiency 
 
Båda operationerna präglas av att vara helt beroende av civila transportresurser för att komma 
till sitt operationsområde. Både USA och Storbritannien har statliga organisationer för detta 
och färdiga avtal möjliggör att de snabbt finns tillgängliga. Den enorma uppladdning som 
genomfördes i Gulfen var också helt beroende av civila kontraktorer för marktransporter. En 
stor skillnad var också den i nyttjandet av Host Nation Support. I Gulfkriget var stödet från 
Saudiarabien helt nödvändigt för att inte överanstränga den egna logistikkedjan. På Falkland å 

                                                 
89 Citatet tillskrivs Viceamiral Henry Eccles, U.S. Navy, som efter sin pension från flottan forskade kring och 
undervisade i logistik, vid US Naval War Collage. Han skrev bl.a. Logistic in National Defense, utgiven 1959. 
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andra sidan var infrastrukturen i fiendens händer, i den mån det fanns någon. 
Amfibieoperationen, som genomfördes utan en närliggande egen bas, blev därför helt 
beroende av vad de egna resurserna kunde föra fram sjövägen. Redundansen i ett sådant 
system är bristfällig, vilket visas av att merparten av transporthelikopterresurserna försvann i 
samband med sänkningen av Atlantic Conveyor. Av nödvändighet var man tvungen att bara ta 
med det nödvändigaste då transportresurserna var begränsade och för att lyckas med det fick 
organisationen skräddarsys. I Gulfkriget fanns möjligheten att bygga upp ett överflöd av 
resurser, i och med en säker bas i Saudiarabien, vilket kostar mer men ger redundans och 
säkerhet för operationen. Att alltid sträva efter ett eget säkert basområde i anslutning till eller i 
operationsområdet anser jag därför är ytterst eftersträvansvärt. 

5.1.3 Simplicity 
 
En viktig del i Simplicity är att skapa enkla och tydliga befälsstrukturer med tydliga mandat 
för att kunna hantera uppkomna situationer. Här finns en skillnad mellan britterna i Falkland 
som jag uppfattar inte hade en gemensam struktur, dvs. en integrerad ledning mellan 
försvarsgrenarna i operationsområdet. Trots enkelheten i att inte behöva ingå i en koalition 
ledde de otydliga ledningsförhållandena till stora friktioner. CENTCOM:s befälkedja var 
också komplex och växte till viss del fram efter hand. Jag uppfattar dock att ledningen var 
tydligare och chefer fick tydliga mandat att agera efter. En större förståelse för logistikens vikt 
i operationen framgår också, General Pagonis befordran är ett bevis på detta. Stor skillnad 
ligger också i säkerheten av de egna försörjningslinjerna, vilket även diskuterades i den förra 
punkten. Min slutsats blir här också att det är mycket viktigt att förbandschefer vet vilka 
risker de tar om inte resurserna finns att skydda försörjningslinjerna, oavsett nivå. 

5.1.4 Cooperation 
 
I grunden finns en skillnad mellan operationerna då den ena var nationellt brittisk och den 
andra genomfördes av en FN-koalition. Koalitionen i Gulfkriget krävde samarbete från början 
för att överhuvudtaget få framgruppera till Saudiarabien. Samverkan mellan styrkorna från 
västnationer och de arabiska förbanden, samt med Saudiarabiens Host Nation Support, var 
avgörande ex. för den gemensamma vatten och drivmedelsförsörjningen. Chefen CENTCOM 
och hans stab var medvetna om detta från första början och mycket kraft lades ned på att 
koalitionen skulle fungera och samarbeta.  
I Falklandkriget skedde också mycket samarbete mellan de olika Task Group -staberna men 
pga. den tidigare beskrivna försvarsgrenstraditionen och otydliga befälsförhållanden uppstod 
friktioner var organisationen ett hinder. Även olika standarder på sambandsutrustning skapade 
problem. Min slutsats av ovan är att ska effektivt samarbete kunna ske måste det från början 
vara inbyggt i strukturen, det måste finnas förståelse i organisationen för vikten av samarbete 
och tekniska hjälpmedel för detta. Ett sätt kan vara att bygga gemensamma staber även på 
lägre nivå. 

5.1.5 Agility 
 
Att en plan inte överlever första kontakten med verkligheten är en vedertagen sanning och så 
blev det naturligtvis också i de båda krig som studeras i denna uppsats. Som också hävdas 
under Foresight ger ändå en plan ett bättre startläge och möjligheter att spara tid gentemot att 
starta från noll. Jag uppfattar likheter i de båda operationerna utifrån viljan och förmågan att 
anpassa sin organisation efter rådande omständigheter, testa nya idéer och snabbt kunna skifta 
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fokus eller byta logistikkoncept på förekommen anledning. Litteraturen är också samstämmig 
om är också vikten av välutbildad och vältränad personal för att göra detta möjligt. Med 
professionella chefer och personal, med ett positivt förhållningssätt till att lösa uppgiften – 
även med okonventionella metoder – så blir det möjligt att agera trots att det inte blir som det 
var tänkt från början. 
 

5.2 Värdering av principerna 
 
Jag uppfattar att Gulfkriget kan leva upp till de riktlinjer som principerna ställer upp för 
planering och genomförande av en militär operation. Samtidigt är min bedömning att 
Falklandkriget inte gör det, utom vid Agility. Orsaken till det uppfattar jag är bristen på 
Foresight, britterna hade ingen plan för at återta Falkland efter en Argentinsk invasion. Då en 
sådan operation inte fanns i åtanke var allt tvunget att improviseras fram med ont om tid. 
Uppsatsen visar på att utan förberedelser är det svårt att nå upp till Efficiency, Simplicity och 
Cooperation. För att nå framgång inom dessa områden krävs förberedelser i form av lagar, 
avtal, förbandsstrukturer, materiel osv. Räddningen blir då att vara kreativ och ha 
professionell personal som kan gilla läget och agera även på osäkert beslutsunderlag. Detta 
blir särskilt viktigt i en oförberedd operation. Jag hävdar alltså att Foresight är grunden för att 
få en effektiv och säker logistik. Saknas förtänksamhet och förberedelser blir det svårt att leva 
upp till de andra principerna. Genom att ha förutsättningarna givna i Agility går det ändå att 
rädda situationen, vilket Falklandskriget visar. 

5.3 Principerna användning vid militär planering 
 
Går det utifrån materialet att hitta några generella slutsatser som kan vara logistikofficeren till 
hjälp vid en planering eller genomförande av en operation? I kontexten EU/NATO – insats 
utanför Europa tycker jag, med stöd av mitt arbete, att följande är till hjälp under respektive 
princip; 
 
Foresight; Planera för alla insatser där det kan bli möjligt att nyttja det militära maktmedlet, 
även de som inte är troliga. Se till att logistiker är med från början i planeringen samt var 
medveten om den logistiska utmaningens för- och nackdelar. Detaljer som fälttruckar och 
jeepdunkar kan fälla avgöranden i operationen, därmed blir det logistikerns skyldighet, att 
utifrån sin kunskap om detta förklara befälhavarens möjligheter och begränsningar, för att 
skapa operationell säkerhet Att ha möjlighet till förhandslagring av materiel, enligt 
amerikansk modell som på Diego Garcia, kan spara mycket tid som annars åtgår till 
transporter. Den tiden som sparas kan vara det som fäller avgörandet vid en snabb insats. 
 
Effiency; Skapa från början en förbandsstruktur som är modulär, dvs. att den går att 
skräddarsy inför insats. På så sätt nyttjas en begränsad transportkapacitet så att det viktigaste 
kommer fram och det som inte behövs kan lämnas hemma. Att ta varje chans att nyttja Host 
Nation Support, ger också möjlighet att använda den egna transportkedjan för det som inte går 
att uppbringa på plats. Särskilt förnödenheter som det är stor förbrukning av, ex. vatten och 
drivmedel, vinner särskilt på om det går att kontraktera ut, eller samarbeta om i en koalition. 
 
Simplicity; Skapa enkla lednings- och lydnadsförhållanden samt delegera mandat, dvs. 
möjliggör uppdragstaktik. Att dela ut mandat gör att högre chef måste kunna acceptera att 
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underlydande inte löser uppgiften som hon eller han har tänkt sig. Lojalitet uppåt och 
förtroende nedåt i organisationen, samt chefers insikt i logistikens betydelse för sin operation, 
kan här bli avgörande för om enkelhet ska kunna skapas. Enkelhet skapas också genom att 
använda sig av skyddade transportvägar för sin logistik. Det förutsätter att logistikern även 
har en uppfattning om fiendens möjligheter att påverka de egna försörjningslinjerna. Ett extra 
skydd får logistikförbanden också om de har möjlighet till självskydd t.ex. att använda 
splitterskyddade fordon, utbildning på och tillgång till understödsvapen, samt att alla soldater 
har en infanteriträning i botten. 
 
Cooperation; Samarbete är grunden för att kunna verka i koalitioner. För detta krävs 
förståelse mellan försvarsgrenar och gemensamma kommunikationsmedel för att göra det 
möjligt. Vid multinationella operationer krävs kulturell förståelse och språkkunskaper. Vidare 
måste ett gott samarbete ske inom en stab. Särskilt viktigt blir det mellan logistiker och 
planerare, för att tidigt kunna förbereda nya utmaningar. Även med underrättelsefunktionen 
krävs ett gott samarbete, för att förstå motståndarens påverkan på försörjningslinjerna och 
därmed kunna säkra dem. 
 
Agility; Förmåga till flexibilitet och anpassning möjliggörs av god utbildning och 
övning/samträning med staber och förband. Genom att planera för olika händelseförlopp och 
genomföra spel på sina lösningar kan nya insikter nås och förberedelser ske. Genom 
förberedelser kan det bli möjligt att förutse och agera inför kommande händelser, vilket gör 
det möjligt att snabbt kunna byta kraftsamlingsriktning. 
 
Ovanstående slutsatser bedömer jag inte är någon ny kunskap för en erfaren logistiker, men 
mina slutsatser är förutsättningslöst sprungna ur uppsatsens teori och empiri. Detta stärker 
hypotesen i metoden, dvs. att det är rimligt att anta sannolika hypoteser som teori och få 
sannolika slutsatser som resultat vid prövning mot verkligheten. Resultatet visar ett bra 
exempel på hur principerna kan användas vid en militär planering. 

5.4 Principernas förklaringskraft och räckvidd 
 
Är slutsatserna relevanta? Om det är så viktigt att ta hänsyn till principerna för logistik vid sin 
planering, hur kom det sig då att britterna vann Falklandkriget – mot alla odds?  
 
Som redan diskuterades i kapitel tre så är användningen av principer i den militära kontexten 
inte utan kritik. Kritiken kan sägas utgå från principernas förklaringskraft och räckvidd. I 
ovan genomförda studie kan vi se att britternas brister i att ha en försvarsgrensgemensam 
operativ stab med befälhavare på plats i operationsområdet, skapade brister under rubriken 
Simplicity där en tydlig befälsstruktur med tydliga mandat eftersträvas. Trots det fungerade 
samarbetet väl på lägre nivå i organisationen varför bristerna som uppstod ändå blev 
överkomliga. Samarbetet fungerar väl på en nivå och sämre på en annan nivå vilket ger 
problem i begreppets räckvidd. Å andra sidan, med ett gott samarbete på alla nivåer hade 
troligtvis några av de friktioner som uppstod i Falklandkriget kunnat avhjälpas med olika 
fördelar som resultat. Bevisvärdet i detta blir svagt, dvs. förklaringskraften är låg så till vida 
att det inte går att förutsäga något om resultatet, trots att man är framgångsrik utifrån de fem 
principerna eller inte. Studien visar dock att deltagande chefer och stabsmedlemmar 
uppskattar när det går att verka som principerna föreskriver. Se ex. fördelarna med att vara 
förberedelser i form av infrastruktur, förhandslagrad materiel och en stab predestinerad för 
uppgiften som i Gulfkriget. Dessutom beskrivs misslyckanden kring dessa förberedelser, ex. 
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problemen med materielen och problemen med att säkra försörjningslinjerna under 
Falklandkriget, som stora friktioner. Min slutsats av ovan blir att principerna har en dålig 
förklaringskraft, om de används som ett mätverktyg för att lyckas eller misslyckas. Dock visar 
studien att de har ett värde, då inget negativt sägs i de fall där man lyckats förhålla sig till 
principerna. De blir något att sträva efter och använda som en checklista, inför och under sin 
operation. 
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6 Avslutande diskussion och reflektion 
 
"Git thar fustest with the mostest!"90 
 
Eller ungefär; ”Kom först på plats med mest utrustning!” Med det citatet som inledning, som 
en tankeväckare kring utmaningen med logistik, startar den avslutande diskussionen och 
reflektionen. I kapitlet jag reflekterar över arbetet med uppsatsen. En reflektion sker också 
över resultatet, kan svaren på frågorna lyftas en nivå? Är resultatet falsifierbart? 
Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt forskning. 
 

6.1 Reflektion kring arbetet med uppsatsen 
 
Arbetet med uppsatsen har varit intressant om än krävande, då det varit svårt att skapa en 
sammanhängande tid för arbetet. Ämnet har ändå varit intressant och tanken med arbetet är att 
det ska vara mig och läsaren även till praktisk nytta vid arbete i staber, både som chef eller 
stabsmedlem. De fem principerna har för mig blivit något som kan liknas vid ”gamla 
sanningar”, dvs. de behöver inte nödvändigtvis vara gällande i den situation som jag ska ge 
mig in i. Samtidigt, kan jag genom att vara medveten om dem, kanske undvika att göra 
samma misstag som mina kollegor gjort i århundraden för mig. Att dessutom i rollen som 
trängofficer och blivande logistikbataljonschef, få möjligheten att studera två moderna krig 
med deras logistiska utmaningar tycker jag har gjort mig bättre rustad för att klara mitt jobb.  
 

6.2 Reflektion kring resultatet 
 
Resultatet visar att principerna har ett värde vid militär planering. För att ändå sätta dem på 
sin spets – hur står de sig om vi lyfter resonemanget en nivå? Vad är den militära logistikens 
fundament? För att göra det har jag studerat vad Martin van Creveld skriver i inledningen till 
sin bok, Supplying War, som är ett erkänt grundläggande verk om militär logistik. Creveld 
menar att logistik i grunden inte handlar om att vara smart, utan snarare om hårt arbete. I 
historieböckerna beskrivs ofta hur arméer rör sig fritt i olika riktningar, över stora avstånd och 
med obegränsad hastighet. I verkligheten har detta naturligtvis inte varit möjligt och mången 
fler kampanjer har misslyckats pga. okunskap om det, än av fientlig påverkan.91 Creveld 
menar också att när den logistiska påverkan på operationer granskas av militärhistoriker sker 
ofta förenklingar och överdrifter. Som ex. nämns Lidell Harts kritik mot den tyska 
Schlieffenplanen som logistiskt ogenomförbar. Kritiken utgår från att han inte räknar på vad 
en tysk armé förbrukar för resurser, hur deras logistikkedja såg ut eller hur järnvägsnätet var 
beskaffat. I stället används endast geometriska förutsättningar – radien på 
omfattningsrörelsen. Genom att göra en sådan förenkling kullkastas en plan som det tagit 
mängder av högt tränade stabsofficerare ett halvt sekel att ta fram.92 Istället menar Creveld att 
                                                 
90 Citatet sägs komma från Sydstatsgeneralen Nathan Bedford Forrest, som med det beskriver sin strategi, men 
det är högst osäkert om det är han som sagt det eller om det är en efterhandskonstruktion. Det blir för den skull 
inte mindre tänkvärt. 
91 Creveld, Supplying war, s. 2. 
92 Ibid., s. 2 f. 
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följande frågor bör ställas vid utvärdering av en militär operation; ”Vilka är de begränsande 
logistiska faktorerna? Vilka transportresurser fanns tillgängliga och hur skedde 
försörjningen av arméerna under marsch? Hur hade dessa förhållanden påverkan på 
operationen, både vid planering och genomförande, samt vid förlust – var det överhuvudtaget 
möjligt att genomföra”?93  Dessa frågor stämmer bra i paritet med Crevelds definition av 
militär logistik; ”the practical art of moving armies and keeping them supplied”.94 I 
perspektiv på Crevelds ord får begrepp som effiency och cooperation ett annat fokus. Till 
syvende och sist handlar det om, att genom hårt arbete, få rätt mängd materiel på rätt plats, 
vid rätt tillfälle – oavsett om detta sker med en effektiv eller krånglig metod, med ett stelbent 
eller flexibelt system, genom gemensamma ansträngningar eller egna initiativ osv. Genom att 
sätta de fem principerna mot Crevelds resonemang blir de möjliga att falsifiera. Detta ser jag 
som en styrka med principerna och det bekräftar mitt tidigare resonemang om principerna 
som beprövad erfarenhet, inte regler som måste uppnås för att nå framgång. 
 

6.3 Reflektion på uppsatsens metod  
 
Uppsatsens metod har varit abduktion. Innan jag påbörjade arbetet med uppsatsen var det en 
okänd metod för mig men jag har funnit den användbar som ett sätt att på begränsad tid, och 
med en begränsad empiri, ändå kunna prestera ett resultat. Metoden fungerar så till vida att 
jag har kunnat bruka vedertagna begrepp som hypoteser, testa mot min empiri och därmed fått 
fram sannolika slutsatser. Att i krigsvetenskapsämnet, som är en balansgång mellan konst, 
vetenskap och beprövad erfarenhet, ser jag det som en styrka att det finns en vetenskaplig 
metod som går att förena med hypoteser som grundar sig på hundraårig erfarenhet. Det blir då 
möjligt att kombinera det bästa ur de två världarna, den akademiska och den militära. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
I inledningen av uppsatsen motiverades användningen av fullskaliga krig som empiri med att 
de fredsbevarande och fredsframtvingande operationer, som vi kan se i världen idag, inte 
avgörs om de västerländska aktörerna ex. NATO/EU får avbrott i sin logistikkedja. Inte på 
samma sätt som vid strid med en likvärdig motståndare, utan möjligen att enstaka operationer 
kanske får skjutas på framtiden. För att låna några ord från Creveld igen, så menar han att 
”trots det västerländska logistiska övertaget i resurser, så finns risken att förlora mot en 
motståndare som inget har, där nästan ingenting är mycket och som aldrig hört talas om 
logistik”.95 Att pröva principerna mot en sådan kontext, både ur NATO/EU-perspektivet, men 
också ur motståndarens-, upprorsmakarens- och gerillakrigarens perspektiv vore intressant. 
Vad har principerna för ett värde i ett sådant sammanhang? 
 
 

                                                 
93 Ibid., s. 3. 
94 Ibid., s. 1. 
95 Ibid., s. 262. 
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