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Logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats 

En studie av ML01/02 och ME01 med hjälp av de amerikanska principerna för logistik 
 

Under senare år har svenska marina enheter deltagit i expeditionära insatser vilket ställer större krav på 

en fungerande logistik. Uppsatsen handlar om huruvida de amerikanska principerna för logistik är 

applicerbara på svensk marin logistik. 

Syftet med uppsatsen är att analysera marin logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats, samt att 

studera om logistiken under de marina insatserna i Libanon och Adenviken överensstämde med teorin om 

marin logistik. 

En deduktiv metod har används i uppsatsen där de sju amerikanska principerna har fungerat som teori 

och analysverktyg avseende logistiken vid svenska korvettinsatser. Fallstudierna baseras på rapporter och 

artiklar vilka behandlar två olika korvettinsatser. Den första insatsen är det svenska deltagandet i UNIFIL 

och den andra är EUNAVFOR:s Operation Atalanta. 

Resultatet visar att nästan samtliga principer går att identifiera i båda insatserna. Det fanns också många 
likheter mellan insatsernas logistikorganisation. En stor skillnad mellan de två insatserna är korvetternas 
tid i operationsområdet. Här drar författaren en slutsats att detta beror på hur man nyttjar ett stödfartyg. 
 
Nyckelord: Logistik, principer, UNIFIL, ML01, ML02, EUNAVFOR, Operation Atalanta, ME01 
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Logistics at a Swedish expeditionary vessel opereration 

A study of ML01/02 and ME01 with help of the American principles of logistics 
 
In recent years, Swedish Naval units have participated in expeditionary operations which put great 
demands on functioning logistics. The study is about whether the American principles of logistics are 
applicable on Swedish logistics. 
  
The purpose of this study is to analyze Naval logistics at a Swedish expeditionary vessel operation, and to 
study if the logistics during the Naval operations in Lebanon and the Gulf of Aden were consistent with 
the theory of Naval logistics. 
 
A deductive method has been used in this study where the seven American principles have served as a 

theory and analysis regarding the logistics of the Swedish corvette operation. The case studies are based 

on reports and articles about two different corvette operations. The first was operation was the Swedish 

participation in UNIFIL and the other was EUNAVFOR’s Operation Atalanta. 

The Results show that almost all principles can be identified in both operations. There were also 
similarities between the operations organization of logistics. A major difference between the two 
operations was the time in the area of operation of the corvettes. Here the author draws a conclusion 
that this depends on how you utilize a support vessel. 
 
Key words: Logistics, principles, UNIFIL, ML01, ML02, EUNAVFOR, Operation Atalanta, ME01 
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1 Inledning 
”Gentlemen, the officer who doesn’t know his communications and supply as well as his tactics is 
totally useless”  
    – General George S. Patton, USA1 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Att svenska Försvarsmakten genomför expeditionära insatser är idag ingen nyhet. Den första 

truppinsatsen i modern tid som Sverige genomförde var redan 1956 i Suez.2 Sedan dess har åtskilliga 

insatser genomförts och flera insatser pågår fortfarande. Trots denna gamla ”tradition” är det relativt 

nyligen som den första svenska insatsen med fartyg genomfördes. 3 

I modern tid grundades 1999 en marin insatsstyrka vilken var ämnad för internationella insatser.4 

Första gången insatsstyrkan användes skarpt i en multinationell insats var 2006 när Sverige sände en 

korvett med tillhörande landbaserat underhåll till Libanon. Styrkan deltog i den FN-ledda styrkan 

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Sedan dess har svenska korvetter deltagit i 

internationella insatser två gånger, en avlösande rotation i Libanon samt en insats i Adenviken.5 Den 

svenska styrkan i Adenviken ingick i European Union Naval Force Somalia (EUNAVFOR) och Operation 

Atalanta. Vid denna operation användes två svenska korvetter med tillhörande underhållsfunktion, 

däribland ett stödfartyg. 

Svenska fartyg, speciellt korvetter är mångsidiga samt har en relativt stor slagstyrka.6 Trots att 

fartygen är byggda för att ha hög uthållighet finns det ett behov av logistik. Logistik beskrivs som en 

av de viktigaste faktorerna för att lyckas med alla typer av militära insatser, speciellt vid en 

expeditionär marin insats.7 Trots att logistik anses viktigt har svenska Försvarsmakten i dagsläget 

ingen doktrin för logistik, enbart en publikation om Försvarsmaktens grundsyn för logistik.8 Vad gäller 

marin logistik, berörs detta ämne endast i ett litet stycke i Doktrinen för marina operationer.9  

USA har ett stort doktrinträd vilket bl.a. innefattar en doktrin för marin logistik.10 USA har också ett 

utbrett deltagande i internationella insatser vilket gör att deras teori för logistik antas bygga på ett 

väl utarbetat koncept. Inom militärteorin förekommer principbegrepp gällande krigföring, logistik är 

inget undantag.11 Den amerikanska doktrinen för marin logistik belyser sju principer för logistik. Hur 

skulle dessa principer vara applicerbara på svensk logistik och framförallt marin logistik vid en 

expeditionär insats?  

                                                           
1
 Department of the Navy (1995) Naval Doctrine Publication 4: Naval Logistics, Washington, s.45 

2
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ (2011-04-18) 

3
 Hull, C och Asplund, P (2008) Svenska korvetter i fredsfrämjande insatser: exempel från det svenska 

deltagandet i UNIFIL, Stockholm, FOI, s. 9 
4
 Ibid., s. 9 

5
 Ibid., s. 21 

6
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/fartyg/Korvett-Goteborg/ (2011-04-13) 

7
 Vego, M (2009) Operational Warfare at Sea: Theory and Practice, Cornwall, TJI Digital, s. 89 

8
 Försvarsmakten (2007) Grundsyn Logistik, Stockholm, Försvarsmakten 

9
 Försvarsmakten (2005) Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm, Försvarsmakten, s. 110 

10
 Department of the Navy (1995) Naval Doctrine Publication 4: Naval Logistics 

11
 Ibid., s.12 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera marin logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats, samt 

att studera om logistiken under de marina insatserna i Libanon och Adenviken överensstämde med 

den amerikanska teorin om marin logistik.  

1. Hur fungerade den operativa och taktiska logistiken under insatserna ML01/ML02 och 

ME01? 

2. Vilka av logistikens principer kunde identifieras i insatserna och hur väl överensstämde de? 

3. Vilka likheter/skillnader med hänsyn till logistikens principer är det mellan ML01/02 och 

ME01? 

1.3 Tidigare forskning 
Niclas Wetterberg skrev en uppsats under Chefsprogrammet på Försvarshögskolan med titeln 

Logistikprincipers användning vid militär planering.12 Uppsatsen behandlade logistikprinciperna från 

den brittiska doktrinen vilket senare användes för att analysera planeringsfasen. Fallstudierna i 

uppsatsen baserades på Falklandskriget 1982 samt Gulfkriget 1991. Principerna från den 

amerikanska doktrinen användes enbart för att inledningsvis jämföra de amerikanska, brittiska, 

svenska, EU och NAT0 principerna med varandra. Författaren arbetade sedan enbart med den 

brittiska definitionen av principerna. 

Fredrik Gustafssons skrev en uppsats under SA 09 med titeln Logistiska flaskhalsar vid en 

expeditionär operation.13 Uppsatsen behandlade de kritiska sårbarheterna för logistik vid en 

expeditionär insats. Teorin och analysverktyget som användes i uppsatsen byggde på Milan Vegos 

operationella faktorer space, time and force. Fallstudien som genomfördes byggde på det svenska 

deltagandet i Tchad under EUFOR med förbandet TD01. Förbandet bestod av personal från det 

amfibiska beredskapsförbandet IAS. 

1.4 Avgränsningar 
Den teori som används i uppsatsen bygger på principerna från den amerikanska doktrinen för marin 

logistik. Författaren anser att den amerikanska doktrinen är ett bra verktyg för analysen i uppsatsen, 

detta pga. att Sverige i dagsläget inte har en egen doktrin inom området. 

Fallstudierna i uppsatsen baseras på det svenska marina deltagandet i UNIFIL samt Operationen 

Atalanta. Dessa operationer var multinationella och innefattade svenska korvetter. De två 

operationerna löste underhållet på olika sätt vilket gör det intressant att studera inom uppsatsens 

ramar. Trots att insatserna var multinationella ligger fokus i uppsatsen på det svenska deltagandet. 

För att ytterligare avgränsa uppsatsen kommer endast den operativa och taktiska logistiken att 

analyseras. Den operativa och taktiska logistiken analyseras för att se hur logistiken fungerade för 

dels fartygsenheterna samt för hela operationen. En analys av den strategiska logistiken skulle bli för 

stor inom ramen för uppsatsen.  

                                                           
12

 Wetterberg, N, Logistikprincipers användning vid militär planering, ChP 07-09, Försvarshögskolan, 2009-03-
27 
13

 Gustafsson, F, Logistiska flaskhalsar vid en expeditionär operation, SA 09, Försvarshögskolan, 2009-11-17 
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1.5 Metod 

1.5.1 Metod och disposition 

I uppsatsen används ett hermeneutiskt förhållningssätt till materialet i forskningen. Med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt menas att forskningen och tolkningen ständigt växer och utvecklas.14 

Genom att arbeta enligt den hermeneutiska spiralen15 förändrar författaren ständigt den 

problemformulering som finns i arbetet.16 Detta sker tack vare en ökad kunskap från litteraturen 

samt övriga synpunkter från exempelvis handledaren under arbetets gång.  

För att beskriva teorin om marin logistik används en kvalitativ textanalys17 av den amerikanska 

doktrinen, Naval Doctrine Publication 4: Naval Logistics. Valet att använda en kvalitativ textanalys 

gjordes med målsättningen att kunna identifiera logistiska principer i doktrinen, vilket svarar mot 

uppsatsens syfte. De centrala delarna för marin logistik beskrivs samt kommer på ett aktivt sätt att 

användas i uppsatsen. 

Fallstudier används för att undersöka hur teorin om marin logistik överensstämmer med hur den 

svenska Försvarsmakten använder logistik vid en expeditionär marin insats. Fallstudierna baseras på 

två expeditionära insatser som svenska fartyg deltagit i, UNIFIL och Operation Atalanta. I uppsatsen 

behandlas logistiken i de berörda insatserna, inte insatserna i dess helhet. 

Vid analysen av dessa insatser används återigen den kvalitativa textanalysen. Syftet med fallstudier 

och en kvalitativ textanalys är att studera ”[…] en liten del av ett stort förlopp…”18. Fördelen med att 

arbeta med fallstudier är att med en begränsad genomgång ge en bild av hur verkligheten fungerar. 

Nackdelen med en fallstudie är att enbart en liten del behandlas samt ett urval av studieobjekt 

genomförs vilket gör det svårt för författaren att generalisera. De slutsatser som dras kanske 

överensstämmer med de berörda fallen men gäller inte för andra insatser. 

Det finns två anledningar till att endast studera litteratur och inte komplettera med intervjuer 

rörande fallstudierna. Den första är att det publicerade materialet i form av artiklar och rapporter 

bedöms vara av tillräckligt omfattning för att skapa en bild av studieobjekten. Den andra orsaken var 

den tid intervjuer kräver inte stod i proportion till redan tillgängligt material, tid för analys och 

skrivande. 

I analysen används övergripande en komparativ metod.19 En komparativ metod används för att ”*…+ 

man vill förklara en viss företeelse…”20. Detta åstadkoms genom att jämföra teori med verklighet. 

Komparationen sker mellan teorin om marin logistik och det verkliga utfallet. I uppsatsen analyseras 

samt utvärderas marin logistik med hjälp av en fastställd teori. De två insatserna som behandlas i 

fallstudien hade olika uppdrag och tillvägagångssätt vilket kan resultera i svårigheter att arbeta med 

                                                           
14

 Patel, R och Davidson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder, 3 uppl. Studentlitteratur, s. 28-31 
15

 Ibid., s. 31 
16

 Ejvegård, R (2003) Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, s. 23 
17

 Esaiasson, P et al., Metodpraktikan, 3 uppl. Stockholm, Norstedts Juridik AB, s. 237 
18

 Ejvegård, s. 33 
19

 Ibid., s. 41 
20

 Ibid., s. 41 
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en komparativ metod. Dock sker komparationen mellan teorin om logistik med de berörda 

insatsernas logistiklösning vilket gör det genomförbart.  

En diskussion förs inom militärteorin om principbegreppets relevans och tillämplighet i krigföring.21 

Diskussionen är omfattande och innefattar bl.a. ett resonemang kring huruvida principbegreppet 

skall ses som analysinstrument eller om det tillika kan betraktas som regelverk. I uppsatsen används 

principbegreppet uteslutande som ett analysverktyg för att förstå logistiken för de berörda 

insatserna bättre. 

I figur 1 nedan visas en översiktlig bild av hur arbetet är disponerat. 

 
Figur 1: Arbetets disposition. 

1.5.2 Datainsamling och källkritik 

För insamling av material genomförs en kvalitativ undersökning. Det empiriska materialet baseras på 

en litteraturgenomgång samt fallstudier. Litteraturgenomgången baseras främst på den amerikanska 

doktrinen för marin logistik samt slutrapporter från genomförda insatser. Den litteratur som ligger till 

grund för textanalysen bygger på en litteratursökning på internet. Sökordet för litteratursökningen 

var Naval Logistics vilket ledde författaren till den amerikanska doktrinen för marin logistik. Material 

som är relevant för att kunna genomföra forskningen är den amerikanska doktrinen Naval Doctrine 

Publication 4; Naval Logistics. Doktrinen behandlar marin logistik vilket motsvarar det som 

författaren skall undersöka i uppsatsen. Doktrinen är publicerad 1995, vilket gör att den kan anses 

som gammal. I dagsläget finns dock ingen nyare doktrin publicerad. 

Datainsamlingen och materialet till fallstudien bygger bl.a. på rapporter från de genomförda 

insatserna vilka har hämtats från Högkvarteret. Samtliga handlingar som berör insatserna är 

offentliga vilket underlättade arbetat då de inte är sekretessbelagda.  

För att beskriva ML01/ML02 eller UNIFIL används rapporter från insatserna, MTS slutrapport ML, 

Detaljerade erfarenheter och slutsatser från CSE, HMS Sundsvalls erfarenheter samt ML02 

                                                           
21

 Widén, J och Ångström, J (2004) Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten, s. 121 
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Slutrapport. Rapporterna är originalverk vilket gör dem till trovärdiga källor. Som ett komplement till 

rapporterna används den genomförda FOI22-studien av ML, Svenska korvetter i fredsfrämjande 

insatser; Exempel från det svenska deltagandet i UNIFIL. Författaren anser att studien är ett bra 

komplement till rapporterna tack vare de intervjuer som genomförts med berörda personer från 

insatsen. Dessutom används artikeln Från beredskap till insats- marina insatsstyrkan i Libanon från 

Tidskrift i Sjöväsendet.  

Operation Atalanta beskrivs utifrån de två rapporterna som har skrivits efter insatsen, Marintaktisk 

chefs slutrapport efter ME01 samt ME01 slutrapport. Dessa rapporter är originalverk vilket gör dem 

till pålitliga källor för uppsatsen. För att komplettera rapporterna används artikeln Fyra månader i 

Adenviken från Tidskrift i Sjöväsendet.  

Sammantaget ger rapporterna en helhetsbeskrivning av operationerna, dock använder författaren 

endast det som berör logistiken. Artiklarna skildrar Magnus Lünings (chef ML) respektive Magnus 

Jönssons (chef ME) personliga bild av insatserna.  

                                                           
22

 Totalförsvarets forskningsinstitut 
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2 Teori 

2.1 Logistik 
Författaren tolkar logistikbegreppet utifrån Försvarsmaktens definition, omfattning och innebörd 

vilka är följande: 

Försvarsmaktens definition av logistik är följande:  

”Logistik syftar till att ge stöd till strategisk, operativ och taktisk militär verksamhet. Syftet 
uppnås genom att upprätta och bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet och rörlighet 
hos Försvarsmaktens förband och enheter…”

23
 

Logistiken inom Försvarsmakten omfattar:  

”*…+ planering och genomförande av förflyttningar och vidmakthållande av stridskrafter samt 
omhändertagande av sjuka och skadade.”

24
 

Vidare presenterar Försvarsmakten innerbörden av logistik som följande: 

 ”konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, distribution, underhåll, 
avveckling och avyttrande av materiel 

 transporter 

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

 anskaffning och tillhandahållande av tjänster 

 stöd med hälso- och sjukvård”
25

 

Logistiken vid en militär operation delas in i tre definierade nivåer, en indelning som inte skall 

betraktas som statisk.26  

 Strategisk logistik 

 Operativ logistik 

 Taktisk logistik 

Den strategiska logistiken syftar till att etablera och vidmakthålla de strategiska nationella 

målsättningarna för civil och militär beredskap. Mobilisering, tillverkning, inköp av förnödenheter och 

materiel, utveckling, strategisk rörlighet samt logistiska resurser till operationsområdet är en del av 

de områden som strategisk logistik innefattar. 

Operativ logistik bygger på att ”etablera och vidmakthålla LOC (Lines of communications)”27, detta i 

syfte att understödja förbanden i operationsområdet.28  

Taktisk logistik bygger på att förse insatsförbanden med efterfrågat understöd av förnödenheter och 

tjänster, detta i syfte att vidmakthålla förbandens förmåga att lösa ställda uppgifter.29 

                                                           
23

 Försvarsmakten, Grundsyn Logistik, s. 8 
24

 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, s. 45 
25

 Ibid., s. 45 
26

 Försvarsmakten (2007) Handbok logistik, Stockholm, Försvarsmakten, s. 13-15 
27

 Ibid., s. 14 
28

 Ibid., s. 14-15 
29

 Ibid., s. 15 
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2.2 Marin logistik 
Den amerikanska doktrinen för marin logistik delar in logistiken i tre olika delar; principer för logistik, 

funktionella områden samt logistikprocessen. 30 De funktionella områdena samt logistikprocessen 

som behandlas i doktrinen ses som en del i de övergripande principerna för marin logistik. 

Tillsammans är dessa delar grunden för att stödja den operativa beredskapen för en styrka/enhet. I 

uppsatsen används de principer som anges i den amerikanska doktrinen. Syftet med att använda 

principerna är för att analysera logistiken under insatserna med hjälp av en ”idealmodell”.  

Sverige har i publikationen Försvarsmaktens Grundsyn Logistik tagit fram ett logistikkoncept 

innefattande fem principer:31 De svenska och amerikanska principerna presenteras i tabell 1. 

Tabell 1: Princippresentation 

 

De amerikanska principerna används som analysverktyg pga. att: 

 Författaren anser att de svenska principerna är för generella för att användas som 

analysverktyg av de två svenska insatserna. 

 USA har ett utbrett deltagande i internationella insatser vilket föranleder ett antagande om 

att de har ett fungerande logistikkoncept vilket bygger på en väl underbyggd teori. 

 De amerikanska principerna anses vara mer specifika vilket lämpar sig bättre som ett 

analysverktyg men ändå så pass generella att de går att applicera på en svensk insats.  

                                                           
30

 Department of the Navy, Naval Logistics, s. 11 
31

 Försvarsmakten, Grundsyn Logistik, s. 13 
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2.2.1 Amerikanska principer för logistik 

Marin logistik innefattar olika delar, bl.a. logistikens principer eller logistikens grundprinciper.32 Dessa 

principer bygger på den amerikanska doktrinens beskrivning för krigets principer, objective, mass, 

maneuver, offensive, economy of force, unity of command, simplicity, surprise och security. Den 

amerikanska benämningen för krigets principer överensstämmer till stor del med den svenska marina 

doktrinens definition, sätta upp ett mål och hålla fast vid det, god anda, offensivt handlande, 

säkerhet, överraskning, samordning, kraftsamling, stridsekonomi, taktikanpassning och lämplig 

organisation.33  

Den amerikanska doktrinen beskriver att principerna har olika betydelse och utfall beroende på 

situation.34 Till detta understryks att principerna inte skall ses som en checklista utan som ett stöd vid 

en planering av logistiken för en operation. I planeringsprocessen skall en prioritering genomföras för 

att tydliggöra vilka av principerna som skall väga tyngst. Vidare förklaras att skillnaden mellan krig 

och fred kopplat till organisationen av logistik är liten. Mycket handlar om kvantiteten av resurserna.  

Responsiveness (Lyhördhet) 

Responsiveness eller som författaren tolkar begreppet, lyhördhet, beskrivs som den viktigaste av de 

sju principerna för marin logistik.35 Doktrinen beskriver lyhördhet som “Providing the right support at 

the right time, at the right place.”36. För att detta skall uppnås krävs planering för att säkerhetsställa 

att logistiken är lämplig och uppfyller operationens behov. För att planeringen skall lyckas krävs en 

tydlig bild av chefens målsättning med operationen samt en lyhördhet och dialog mellan chefen och 

de som ansvarar för logistiken. 

Lyhördhet förklaras som ett resultat av logistisk disciplin.37 Genom att inte ha en logistisk disciplin 

och att regelbundet överskatta kvantitet och den logistiska prioriteringen får effekten att ”*…+risk 

slowering the system´s ability to respond”. Författaren tolkar detta som att med rätt planering och 

bra disciplin för den marina logistiken bibehålls eller ökar effekten av en operation.  

Simplicity (Enkelhet) 

Simplicity tolkas i den här uppsatsen som enkelhet. Med detta menas att minimera komplexiteten för 

logistiken, eller som det i doktrinen förklaras: ”Avoiding unnecessary complexity in preparing, 

planning and conducting logistic operations.”38. Genom att upprätta ett koncept med Standard 

operating procedures (SOP) samt uppdragsorienterad logistik reduceras risken för kommande 

missförstånd mellan berörda parter.39 I dessa dokument eller riktlinjer skall högsta chef åskådliggöra 

prognos samt prioriteringar för logistiken, allt detta skall vara baserat på aktuell data.  

                                                           
32

 Department of the Navy, Naval Logistics, s. 13-17 
33

 Försvarsmakten (2005) Doktrin för marina operationer, Stockholm, Försvarsmakten, s. 49 
34

 Department of the Navy, Naval Logistics, s. 15 
35

 Ibid., s. 13 
36

 Ibid., s. 13 
37

 Ibid., s. 13 
38

 Ibid., s. 13 
39

 Ibid., s. 13 
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Flexibility (Flexibilitet) 

Logistiken i en marin insats måste vara flexibel så att den klarar av att fungera vid en förändrad 

operation eller uppdrag vilket ofta förekommer i marina operationer.40 En viktig faktor för att lyckas 

med flexibiliteten inom logistiken är att chefen möjliggör en planering med en föränderlig 

kravspecifikation. Detta möjliggörs med hjälp av en planering för alternativa metoder, resursreserver, 

redundanta system samt ett klargörande av förväntningar på logistiken. 

Nyttjandet av combat service support units (CSS) ses som ett exempel på en lösning för att öka 

flexibiliteten för en operation.41 CSS tolkar författaren som en enhet som agerar med framskjuten 

logistik. 

Doktrinen för marin logistik ger en förenklad definition på flexibilitetsbegreppet såsom: ”Adapting 

logistic support to changing conditions.”42. 

Economy (Ekonomi) 

För att erhålla effektivitet i en insats krävs bl.a. logistik, dock skall den vara optimerad för 

uppdraget.43 Optimeringen sker med vad som skulle kunna liknas med det svenska begreppet 

stridsekonomi, där logistikbehovet indelas efter olika prioritet samt ett hushållande av resurser. Inom 

begreppet Economy krävs det att chefen beslutar om vilka enheter, när, hur mycket och till och med 

om de skall erhålla logistik. Allt detta görs för att öka effektiviteten i ”logistikapparaten” vilket i sin 

tur ger en ökad effektivitet samt flexibilitet för hela insatsen. Doktrinen definierar ekonomibegreppet 

som ”Employing logistic support assets effectively.”44. 

Attainability (Tillgänglighet) 

Begreppet attainability tolkas som tillgänglighet, vilket i detta fall rör tillgängligheten för logistiken i 

insatsområdet.45 Risk kopplat till logistik ses i doktrinen som skillnaden mellan chefens önskade 

underhåll och den absolut lägsta nivån för underhållet för att uppfylla insatsens behov. Detta syftar 

inte på det dagliga logistikstödet utan är kopplat till uppbyggnaden av operationen. Det bygger på att 

analysera den miniminivå av logistik som insatsen kräver för att kunna inledas, ”Acquiring the 

minimum essential logistic support to begin combat operations.”46. I doktrinen ges ett exempel då 

det fastställda logistikbehovet för en insats inte var uppfyllt vilket ledde till en avsevärd försening 

innan styrkan blev operativ. 

Sustainability (Hållbarhet) 

Sustainability tolkar författaren som hållbarhet. Till skillnad från den tidigare principen om 

tillgänglighet vid inledningen av en insats syftar hållbarhet till att bevara logistiken under hela 

operationen.47 Principen om en hållbar logistik under en operation ses som den största utmaningen, 

speciellt vid insatser som inte har ett bestämt slutdatum. 

                                                           
40
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För att uppnå en hållbar logistik krävs en noggrann planering vilken dels innefattar ekonomi, 

lyhördhet och flexibilitet men också kravet på ett skydd för de transporter som genomförs till och 

från operationsområdet.48 

Survivability (Överlevnad) 

Den sista principen för logistik bygger på logistikenhetens ”överlevnad”, som till skillnad från ett 

hållbart logistikstöd, bygger på ett skydd från yttre och fientlig påverkan.49 Detta åstadkoms med 

både ett aktivt och ett passivt skydd för High-value targets. 

Skydd kopplat till logistik behöver inte enbart vara med hjälp av eldkraft utan kan också ske med en 

spridning av logistikplatser, exempelvis fartygsbaserat eller geografiskt åtskilda hamnar.50 Här 

behandlas skillnaden mellan en centraliserad och en decentraliserad position för logistiken. En 

decentraliserad eller utspridd position för logistikstödet ses som ett sätt att öka logistikens 

överlevnad eller säkerhet, dock anses det som en svårare lösning sett ur ledningssynpunkt. 

För att öka säkerheten vid expeditionära insatser krävs dessutom att inte enbart använda en enskild 

källa utan att samverka med t.ex. värdnationen, nyttja multinationella lösningar och att använda 

advanced support bases51.52 

Vid planering av en insats krävs det dessutom en åtgärdsplan för logistiken för eventuella bortfall av 

enheter eller andra uppkomna situationer kopplat till striden, allt detta för att skapa redundans i 

systemet.53   
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 Department of the Navy, Naval Logistics, s. 14 
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 Ibid., s. 14-15 
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 Logistikorganisation i operationsområdet, kan ses som begreppet framskjutet underhåll   
52
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3 Empiri 

3.1 United Nations Interim Force in Lebanon, ML01/ML02 

3.1.1 Bakgrund 

Relationen mellan Libanon och Israel har historiskt präglats av konflikter och år 2006 startade en 

intensiv eldgivning på nytt efter sex års vapenvila. 54 Dock hade en viss eldgivning mellan länderna 

förekommit under den pågående vapenvilan. Hizbollah utförde en attack från Libanesiskt territorium 

mot Israel. Attacken bestod dels av raketer mot militära posteringar och staden Zarit samt dels av en 

attack mot en israelisk patrull. Den sistnämnda attacken slutade med ett flertal tillfångataganden 

samt flera döda och skadade israeliska soldater. Detta resulterade i en stor upptrappning av 

fientligheterna i området. 

De ökade striderna i området medförde en ny resolution från FN (1701), vilken krävde en avbruten 

militär verksamhet och ett totalt eldupphör.55 United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) som 

har verkat i området sedan 1978 utökades från att ha innefattat en militär styrka på 2000 till att 

innefatta 15000. Samtidigt inkluderades en maritim styrka (Maritime Task Force) för första gången i 

en FN-ledd operation. Den utökade styrkan grupperades snabbt i området då det antogs att detta var 

en viktig faktor för att skapa och upprätthålla en säkerhet i området. 

“The swift and effective deployment of the expanded UNIFIL and the activities that the Force 
undertakes since then on a daily basis have been critical in preventing a recurrence of hostilities 
across the Blue Line and have helped to establish a new strategic military and security 
environment in southern Lebanon.”

56
 

 3.1.2 Svenskt marint deltagande 

Förberedelsetiden inför insatsen utanför Libanons kust och deltagandet i UNIFIL var mycket 

begränsad.57 En anvisning från regeringen gavs till Försvarsmakten vilken meddelade att en av de två 

korvetterna samt en del av den underhållsenhet som stod i beredskap skulle delta i UNIFIL. Dock 

fanns det ingen ekonomisk ram för ett stödfartyg. Den 12 september 2006 bildades förbandet ML01 

och förberedelserna för att få förbandet operativt så fort som möjligt tog fart. Den 19 september 

kastade HMS Gävle loss från Sverige med uppdrag att, med en provisorisk besättning, segla ner till 

operationsområdet. Det stående beredskapsförbandet fanns upprättat men ett försenat riksdags- 

och regeringsbeslut drog ut på tiden och i väntan på beslut skickades fartyget officiellt på 

örlogsbesök i olika länder längs vägen ner till operationsområdet. Den 27 september anslöt 

insatsbesättningen i Cartagena, Spanien, vilka övertog befälet av fartyget och fortsatte ner till 

operationsområdet. I vad som beskrivs som ett sent skede beslutades det att Cypern och Limassol 

skulle bli baseringsort för styrkan. Den 5 oktober förtöjde fartyget på Cypern och den 12 oktober kom 

till sist riksdagsbeslutet om insatsen. Efter det slutgiltiga regeringsbeslutet kunde förbandet 

överlämnas till FN den 13 oktober. 

                                                           
54

 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml (2011-05-06) 
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 Ibid. 
56

 Ibid. 
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 Lüning, M, ”Från beredskap till insats- marina insatsstyrkan i Libanon”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 3, 2007, s 
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Sverige deltog 2006-2007 med marina enheter i UNIFIL vilka ingick i Maritime Task Force 448 (MTF).58 

MTF 448 sattes upp för att överta ansvaret efter TF 425 för området utanför Libanons kust. Ansvaret 

i operationsområdet bestod tidigare av fartyg från Italien, Storbritannien, Grekland och Frankrike. 

Dåvarande Lead Nation för styrkan var Italien. Den totala marina styrkan som Sverige deltog i bestod 

av ett flertal fartyg, allt från fregatter och stödfartyg till korvetter och robotbåtar.59 Dock bildade de 

svenska enheterna en egen Task Unit (TU) där chefen för ML var tillika chef för TU (CTU). 

Det svenska bidraget under ML01 bestod av HMS Gävle, med en besättning bestående av i 

huvudsakligen personal från beredskapsförbandet Internationella korvettstyrkan (IKS) samt 

landbaserade underhålls- och ledningsresurser från Forward Naval Support Unit (FNSU).60 Den 

landbaserade enheten, FNSU, samgrupperades med övriga nationer i Limassol, Cypern, vilket skulle 

komma att bli hemmahamn för styrkan under hela insatsen.61  

”MTF 448 (Maritime Task Force) uppgifter var: 
- förhindra smugglingsverksamhet sjövägen 
- säkerställa att Israel eller annan stat inte blockerade Libanons hamnar 
- skapa stabilitet i området genom sin närvaro 

- höja Libanons förmåga att övervaka eget område bl.a. genom utbildning”
62 

 
Area of Operation (AOO) för UNIFIL och MTF 448 var beläget utanför Libanons kust, se figur 2.  

”HMS Gävle fick normalt uppdrag i de mest komplexa delarna av operationsområdet som t ex 
att övervaka den mycket invecklade territorialhavsgränsen mellan Libanon och Israel”

63
 

 

 
Figur 2: Operationsområdet där den svenska enheten är blåmarkerad.64 
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I mars 2007 togs ett beslut om en förlängning av insatsen där en rotation till ML02 genomfördes 

bestående av HMS Sundsvall. På grund av erfarenheter från ML01 förändrades dock 

organisationen.65 ML01 bestod av 70 personer och ML02 bestod av 61 personer. Den största 

skillnaden mellan ML01 och ML02 var en ökad bemanning av tekniker för landsektionen, Contingency 

Support Element (CSE), vilket skapade en lägre arbetsbelastning för fartygspersonalen. I rapporterna 

beskrivs verksamheten samt fartygen generellt som lyckade.66 Uthålligheten under sjöfaserna var 

relativt god och de uppgifter som hade tilldelats styrkan hade genomförts. 

3.1.3 Logistik 

Det logistiska upplägget för ML01 och ML02 var en landbaserad lösning baserat i Limassol, Cypern. 

Sverige ingick i UNIFIL men logistiken sköttes till stor del på nationell basis. Sverige samverkade även 

med övriga nationer i styrkan, t.ex. nyttjades stödfartyg från Tyskland samt sjukvårdsresurser från 

Norge. 

Tillgängligheten till fartygen har både under ML01 samt ML02 varit hög.67 Under ML01 tillbringade 

HMS Gävle 56 % (1848 timmar) av tiden till sjöss i operationsområdet. Under ML02 och deltagandet 

med HMS Sundsvall tillbringade fartyget 48 % (1228 timmar) av tiden till sjöss i operationsområdet. 

Totalt befann sig HMS Gävle 81 dygn i operationsområdet vilket var den längsta tiden för samtliga 

deltagande fartyg.68 

Enheter och grupperingar 

Under insatsen samverkade svenska enheter med övriga nationer för att erhålla underhållsresurser.69 

Det tyska stödfartyget FGS Mosel bistod med bunker vilket beskrivs som positivt jämfört med att 

nyttja lokala aktörer.70 Förutom att erhålla bunker av stödfartyget under hamnfasen erbjöds ett fåtal 

tillfällen till bunkring till sjöss, replenishment at sea (RAS).71 Behovet av ett svenskt stödfartyg lyfts 

fram i rapporterna vilket skulle ha ersatt en stor mängd av den landbaserade verksamheten samt en 

utökad möjlighet till RAS.72 Vikten av att kunna bunkra till sjöss beskrivs i rapporterna. Då svenska 

korvetter är relativt små enheter73 förordas stödfartyg före en ”Camp-lösing” i insatsområdet.74 

Fördelarna med ett stödfartyg beskrivs som: 

 ”Operativ rörlighet 

 Fartyget fyller kravet på nödvändig infrastruktur för besättning och CSE 

 Miljö- och hygienkrav kan säkerställas oberoende insatsområde 

 God förläggningsförmåga för besök 

 Welfare och möjlighet till fysisk träning säkerställs med befintlig materiel”
75
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Sjukvårdspersonal under operationen bestod inledningsvis av en sjukvårdsofficer tillhörande ML01.76 

Under ML02 utökades sjukvårdsbemanningen med en läkare som tillsammans med en 

sjukvårdsofficer fanns inom styrkan. Under ML01 nyttjades också den Norska sjukvårdsenheten vilka 

deltog i MTF 448.77 Inför rotationen med ML02 stod det klart att Norge skulle lämna insatsen vilket 

också skulle innebära ett frånfall av sjukvårdsresurser för den svenska enheten. Detta löstes genom 

ett initialt ökat samarbete med Tyskland innan Sverige hade byggd upp en egen sjukvårdsresurs i 

form av mottagning samt läkarkompetens. Trots tidig förvarning av frånfallet av norska enheter 

drogs processen ut på tiden med långa diskussioner mellan svensk ledning och berörda parter i 

operationsområdet. Under insatsen kompletterades den svenska nationella sjukvården med lokal 

sjukvård på Cypern. Denna bestod av ett privat sjukhus med röntgenavdelning samt laboratorium, en 

kiropraktor samt tandläkare. Förutom den egna samt lokala sjukvårdsresursen fanns det ett stöd 

bestående av Medical Evacuation (MEDEVAC) och Casualty Evacuation (CASEVAC) under hela 

insatsen, vilka tillhörande MTF 448.78 Sjukvårdssamarbetet med övriga nationer beskrivs som mycket 

gott.79 Under insatsen upprätthöll förbandet en sjukvårdskapacitet enligt ROLE 180. 

Under andra perioden av insatsen, ML02, inträffade enstaka haverier som fick till följd att HMS 

Sundsvall tvingades göra uppehåll i operationen p.g.a. service.  

”Fartyget har vid tre tillfällen tvingats ligga still på grund av materielhaverier. Dessa fel bestod 
av byte av huvudmotor, byte av 40mm AKAN samt haveri PS-76.”

81
 

Planering och logistikuppbyggnad 

Eftersom det svenska deltagandet i UNIFIL skedde så pass snabbt blev det en viss tidsnöd i 

planeringsarbetet av logistiken.82 Planeringsprocessen innebar att ta fram en order för logistiken 

samt lämpliga transportmöjligheter, gällande reservdelar och förnödenheter, till insatsområdet. 

Transportmedlen som initialt nyttjades var lastbil samt flyg. Förnödenhetsförsörjningen delades upp i 

att förse fartyget med rätt försörjning samt att bygga upp en Camp för den landbaserade enheten. 

Vad gällande etableringsfasen beskrivs det med en viss problematik vid uppbyggnaden av Campen. 

Inledningsvis bestod området av fyra containrar vilket successivt byggdes ut. Problematiken beskrivs 

här som en oklarhet om mandat för lokal upphandling i området vilket tog mycket kraft från 

förbandet. Styrningen inför insatsen var att endast ha ett fåtal containrar samt en liten camp, dock 

fick det snart omvärderas till att utvidga Campen på plats.83 En formell överenskommelse, 

Memorandum of understanding (MoU), mellan Sverige och Tyskland (Lead nation) saknades under 

hela insatsen vilket skapade vissa friktioner. 

”De lagbundna förstärkta förråden för reservdelar, fungerade tillfredställande och upplevdes som 

relativt kompletta.”84 Dock framhävs det senare i rapporterna att det förekom komplikationer 

gällande visst materiel i den inledande fasen av insatsen. Kritisk sjukvårdsmateriel, t.ex. läkemedel, 
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tenderade att ha en lång leveranstid. Detta kan kopplas till de transporter som genomfördes mellan 

Sverige och operationsområdet85 samt en avsaknad av MoU86. En komplikation rörande 

logistiksystemet var att en del materiel innefattande förnödenhets- och reservdelsförsörjning ”ej är 

redovisad/behovssatt”87. Dessutom påtalades även förekomsten av friktioner rörande 

korvettsystemet:  

”Att Göteborgssystemet ”lades ned” i samband med FB04 och trots detta har stått i beredskap 
har definitivt inte underlättat underhållssäkerheten och hanteringen av reservmateriel eller 
tillförsel av, för missionen, viktig materiel.”

88
 

Citatet ovan syftar till det försvarspolitiska beslut som togs 2004 vilket innebar att 
Göteborgskorvetterna skulle fasas ut och ersättas med de nya korvetterna i Visbyklass.89 

Containerinstallationerna på Campen var inte utrustade eller rätt dimensionerade med AC-

aggregat.90 Den utrustning som tillhandahölls vid insatsen var inte heller anpassad till den höga 

temperaturen i operationsområdet. Dessutom saknade Campområdet inledningsvis ett flertal 

anläggningar i form av gym samt hygienutrymmen. Dessa kompletterades så småningom, dock 

beskrivs detta arbete som tidskrävande. 

Inträdesskydd till Campområdet lyftes i början av ML01 men det skulle dröja till rotationen och ML02 

innan detta var upprättat.91 Inträdesskyddet innefattande kameror och larm av viktiga delar och 

containrar på området. 

Förnödenhetsförsörjningen i operationsområdet sköttes dels via lokala upphandlingar samt dels via 

leveranser från Sverige.92 Av de totalt åtta lokala leverantörerna som användes i området var sex 

kontrakterade.93 Nyttjandet av de lokala leverantörerna beskrivs ha fungerat bra, dock förekom vissa 

ekonomiska problem, bl.a. rörande momsen. 

De underhållstransporter mellan Sverige och operationsområdet som skedde med flyg beskrivs ha 

fungerat mycket dåligt.94 Speditionsfirman som erhållit kontraktet för flygfrakten uppfyllde inte de 

fastställda krav som fanns. Jämförelsevis tog flygfrakten ca 4-6 dagar, lastbil 7 dagar och 

fartygstransport ca 14 dagar. Här beskrivs också hur vissa försändelser inte nådde 

operationsområdet överhuvudtaget, dock framgår det inte med vilken resurs de uteblivna 

transporterna genomfördes.95 
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Teknikstödet för insatsen gick via Marinbasen/Marina basbataljonen i Sverige.96 Under ML02 

behövde HMS Sundsvall byta en av huvudmotorerna samt artilleripjäsen i aktern. Förbandet 

upplevde det tekniska stödet som positivt, dock förekom stundtals långa leveranstider. Under varje 

hamnfas planerades samt genomfördes ett underhållsarbete stöttat av CSE där allmänt underhåll, 

förebyggande- samt avhjälpande underhåll utfördes.97 En av rapporterna beskriver att det förekom 

en önskan om att anskaffa reservdelar lokalt i och med att leveranstiderna var så pass långa p.g.a. en 

tillkrånglad underhållskedja samt tidigare nämnda fraktföretag.98 Vissa kritiska reservdelar saknades 

både i operationsorådet samt i Sverige vilket skapade problem. Avsaknaden av ett direktiv för lokala 

och externa resurser av underhållet medförde inledningsvis vissa friktioner, dessa löstes dock med 

tiden. 

3.2 Operation Atalanta, ME01 

3.2.1 Bakgrund 

Somalia har präglats av flera utdragna konflikter vilka haft stor negativ påverkan på landets 

befolkning. 99 Detta resulterade i att en stor del av befolkning var i behov av nödhjälp och år 1992 

beslutade FN om en humanitär insats i Somalia, United Nation Operation in Somalia (UNISOL). Sedan 

dess har ett flertal FN-insatser sats in i området. Insatserna vilka var multinationella och USA som 

lead nation blev ett misslyckande. Misslyckandet fick USA, med bl.a. en vikande hemmaopinion, att 

dra sig tillbaka och år 1995 lämnade de sista FN-soldaterna Somalia. På grund av situationen i landet 

är befolkningen idag fortfarande i stort behov av nödhjälp vilket medfört att bl.a. Förenta 

Nationernas Världslivsmedelsprogram (World Food Program, WFP) har gått in för att bistå med 

mattrasporter. Dessa transporter sker via sjövägen mellan Mombasa och Mogadishu samt från 

Djibouti till Berbera och Bossasso.  

En bristfällig eller delvis avsaknad statsapparat har lett till att kontrollen över landet idag är 

otillräcklig, detta gäller både på land och till sjöss.100 Eftersom kontrollen är låg har bl.a. tjuvfisket 

ökat utanför Somalia, vilket i sin tur medfört en direkt negativ påverkan på de fiskare som bor och 

verkar i området. Detta ledde till att en del av de drabbade fiskarna istället började ägna sig åt 

piratverksamhet för att livnära sig då fiskeverksamheten reducerats. Då piratverksamheten visade sig 

vara en lukrativ marknad har denna verksamhet utvecklats och innefattar idag flera och framförallt 

större aktörer som bedriver såväl piratverksamhet som smuggling. 

Den ökade piratverksamheten i området har tillsammans med de attackerade mattransporterna lett 

till att EU, med uppmaning fån FN, inlett en operation, EUNAVFOR Operation Atalanta, för att skydda 

transporterna från WFP.101 EU-operationen inleddes i december 2008 och ett svenskt deltagande 

annonserades nästan omgående. Tidigare planer på ett svenskt deltagande i den franska Operation 
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Alcyon hade påbörjats innan EU-operationen vilket skulle ha varit en operation på nationell basis.102 

Dock avbröts detta när EU påbörjade planeringen inför Operation Atalanta. 

3.2.2 Svenskt marint deltagande 

I Adenviken finns många nationella bidrag men det svenska bidraget organiserades i en sammansatt 

Europeisk Task Force, Operation Atalanta, bestående av ett tiotal fregatter och två stödfartyg.103 Den 

svenska styrkan i Operation Atalanta bestod av två korvetter typ Stockholm, HMS Stockholm och 

HMS Malmö, stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö, Vessel Protection Detachment (VPD)104, en 

landbaserad underhållsenhet, stabsofficerare samt några övriga tjänster.105 Styrkan baserades främst 

på den styrka som stod i beredskap inom IKS. Den totala styrkan för insatsen uppgick till 155 

personer.106 EU-styrkan bestod av 10-15 enheter vilka bildade en TF.107 Force Commander växlades 

mellan olika EU-nationer där Spanien och Nederländerna ansvarade under ME01. Svenska enheter 

organiserades som en TU vilka leddes som en enhet. 

De svenska stabsofficerarna grupperades vid EU Forward Head Quarter (FHQ) och den landbaserade 

underhållsenheten på den franska basen Forces françaises à Djibouti, Base Aerienne i staden 

Djibouti.108 Underhållsenheten samgrupperade med EUNAVFOR:s support area (FHQ SA). 

”Operationens mandat är: 
i) skydda WFP transporter av nödhjälp, 
ii) skydd av sårbara fartyg i Adenviken och i Somaliska bassängen 
iii) avskräcka, förebygga och förhindra sjöröveri och väpnat rån.”

109
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Operationsområdet (AOO) för den svenska enheten begränsades till Adenviken, detta p.g.a. en 

klassningsbegränsning (se figur 3).110 Insatsen varade i fyra månader, från 15 maj till 15 september 

2009 och förbandet benämndes ME01. Hemmahamn för hela insatsen var i Djibouti. 

 

Figur 3: Karta över operationsområdet111
 

3.2.3 Logistik 

Det logistiska upplägget för ME01 var en prioritering av sjöbaserat underhåll i form av ett svenskt 

stödfartyg samt en mindre landenhet baserad i Djibouti. Sverige insats var en del i EUNAVFOR:s 

Operation Atalanta. Svenska enheter grupperades på den redan befintliga franska basen. Trots att 

svenska enheter ingick i en större enhet sköttes logistiken till stor del på nationell basis. 

Kravet inför insatsen var att enheterna skulle tillbringa minst 70 % av missionstiden till sjöss och 

högst 30 % av tiden skulle ägnas till återhämtning, återfyllnad och bunkring.112 

Återhämtningsperioden kunde ske vid kaj eller liggande till ankars. Perioduppdelningen i AOO var 

”*…+ 10 sjöfaser med generell inriktning om 8 dygn till sjöss och 3 dygn för återhämtning”.113 Utfallet 

av perioden för insatsen var att enheterna tillbringade 77 % till sjöss vilket översteg kravet inför 

missionen. Totalt tillbringade korvetterna 1900 timmar till sjöss och HMS Trossö något mindre vilket 

motsvarar 85 av 110 dygn (leave borträknat).114 Den höga operationstiden för korvetterna beskrivs 

ha berott på en samgruppering med stödfartyg.115 

Det koncept som enheterna arbetade efter med huvuddelen av styrkan till sjöss och endast en liten 

del iland upplevdes som positivt.116 Dock beskrevs situationen ombord på korvetterna som något 

ansträngd med hänsyn på förläggningsutrymmet. Uppgifterna kunde ändå lösas tack vare att man 
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hade fokus på uppgiften, positiv inställning samt welfare i form av t.ex. träningsmöjlighet och 

omvärldskontakt via Internet. 

Enheter och grupperingar 

Fartygsenheterna har i möjligaste mån uppträtt samlat till sjöss, maximalt avstånd mellan de två 

korvetterna och stödfartyget Trossö har varit 70NM (ca 130km).117 Trossö har fungerat som ett nav i 

mitten med de två korvetterna grupperade på var sin sida vilket medförde en enhetsspridning på 

140NM (ca 260km). Dessa avstånd har baserats på de tidskrav som krävs för att upprätthålla en 

sjukvårdskapacitet enligt ROLE 2118. 

Den sammansatta operativa enheten med två korvetter och ett stödfartyg har beskrivits som 

lyckad.119 Vidare beskrivs enheten som en kvalificerad hjälp till combined task force (CTF) och kunde 

användas både kustnära och i hela Gulf of Aden (GOA). Med hjälp av ett stödfartyg kunde 

korvetterna utvidga sin aktionsradie och under varje sjöfas genomfördes RAS.120 I rapporten från 

ME01 beskrivs också funktionen med stödfartyget HMS Trossö, detta kopplat till handlingsfrihet:  

”Tillgången till kvalificerad logistik i form av Trossö i nära anslutning till verkansdelarna, d.v.s. 
korvetterna, har skapat handlingsfrihet för C ME01 i lösandet av tilldelade uppgifter.”

121
 

Sjukvårdsfunktionen under insatsen beskrivs som mycket lyckad.122 HMS Trossö hade en komplett 

utrustning vilket skulle kunna liknas med ett normalt akutrum eller operationssal. Dessutom fanns ett 

komplett traumateam ombord på fartyget. Beredskapen för sjukvården sträckte sig över hela dygnet. 

En viss friktion i bemanningsprocessen inför insatsen uppkom med en utdragen anställningsprocess 

vilket bl.a. påverkade sjukvårdspersonalen då de anslöt sent till förbandet.123 Detta påverkade dock 

inte insatsens startdatum. 

Redan den första gångdagen i operationsområdet blev det ett bortfall av en underhållsresurs när 

HMS Trossö fick ett haveri på lagerhylsan till propelleraxeln.124 Detta medförde att Trossö tvingades 

till en längre tid på varv i Jeddah, Saudiarabien. Ett bortfall av en så pass viktig enhet som ett 

stödfartyg var inför insatsen inte analyserad.125 Inga varvskontakter var innan händelsen upprättade 

och i rapporten beskrivs denna process som komplicerad.126 När varvskontakten väl slutligen 

upprättats samt när förbandet hade löst nödvändiga tillstånd beskrivs reparationen som mycket 

lyckad. Fartyget var tillbaka i operativ tjänst redan ca fem veckor efter haveriet. Förutom haveriet på 

Trossö lyckades förbandet själva lösa problem och haverier, detta utan att avbryta verksamheten.127 

Den primära planen för styrkan var att stationera VPD, tolkar och combat camera på Trossö. Vid det 

uppkomna haveriet ombordbaserades de istället på korvetterna och denna organisation hölls under 
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resterande tid i operationen.128 Detta upplevdes som positivt med avseende på lösandet av 

uppgiften, dock upplevdes en viss platsbrist ombord på korvetterna. 

”Under den tid som Trossö var på reparation kunde inte tidskraven för ROLE 2 innehållas. Detta 
hanterades genom anpassat uppträdande och genom att förlita sig till andra nationers resurser 
i området”

129
 

Genom att erhålla stöttning av andra nationer, basera en sjuksköterska ombord på varje korvett samt 

en taktisk anpassad risktagning fortsatte förbandet att lösa ställda uppgifter.130 Dock blev 

uthålligheten samt fartområdet något reducerad.  

Planering och logistikuppbyggnad 

Det som framgår i rapporten för ME01 är en viss problematik under planeringsfasen inför insatsen, 

detta speciellt för logistiken.131 Logistikplaneringen upplevdes separerad och inte tillräckligt 

integrerad med den övriga operationsplaneringen. Detta grundade sig i att EUNAVFOR inte hade ett 

tillräckligt utarbetat logistikkoncept sätt för hela styrkan vilket resulterade i en viss friktion. Detta 

medförde en önskan om ett svenskt koncept för planeringsfasen:  

”Om multinationell chefs logistikkoncept uteblir eller är otydligt under planeringsfasen bör 
Sverige själva ta fram ett koncept som är anpassningsbart och som kan möta senare styrningar 
från multinationelle chefen.”

132
 

Planeringen av logistiken inför en insats måste utgå från ett värsta scenario.133 Med detta förklarades 

att logistikkonceptet och utrustningen måste hantera ett scenario där förbandet står utan hjälp från 

andra nationer, civila kontakter eller till och med Host nation. För att erhålla full flexibilitet för 

logistikkonceptet lyfts vikten av ett sjöburet system fram, vilket ME01 disponerade. Vidare 

poängteras att Sverige måste vara med i arbetsgruppen för logistiken inför en multinationell insats. 

Logistikplaneringen skall sträva efter att uppnå multinationella lösningar för att skapa och 

upprätthålla säkra transporter samt understödja förbanden med förnödenheter. I rapporten betonas 

vikten av multinationella lösningar då detta skapar en mer kostnadseffektiv verksamhet. 

Vad gäller logistikuppbyggnaden inför insatsen sägs det i rapporten: ”Sammanfattningsvis har 

förbandet varit rätt utrustat och en liten mängd materiel har behövts tillföras förbandet.” 134 vilket 

gällde utgångssituationen i Sverige. Här lyfts en tidigare rekognoseringsresa fram som en bidragande 

faktor till att rätt materiel anskaffades inför insatsen.  

Fartygen tog sig inte ner till operationsområdet för egen maskin utan transporterades med 

shiplift135.136 Detta sägs ha fungerat bra, dock med vissa svårigheter vid lastningsmomenten i Sverige 

vilket medförde en viss försening av fartygen ner till insatsområdet. Trots förseningen påverkades 
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inte startdatumet för det svenska deltagandet i Operation Atalanta. Förvarings- och 

kontorsutrustning för landenheten hade skickats med civil fartygstransport i syfte att reducera 

kostnaderna. Dock gick inte allt enligt planerna utan förseningar medförde att denna utrustning inte 

fanns på plats vid operationsstart. I och med detta hade personalen problem med att bl.a. förvara 

kylvaror, dessa problem varade under ca en vecka. 

För underhållstransporter till operationsområdet var planen att avsätta ett flyg per månad, vilket 

fastställdes p.g.a. de blodtransporter som skulle ske till området.137 Under insatsen ströks dock 

merparten av underhållsflygen då civila resurser kunde nyttjas. Detta medförde att civila 

speditionsfirmor stod för större delen av alla underhållstransporter som genomfördes till 

operationsområdet. Dock framgår att långa leveranstider ibland uppstod för reservdelar vilket kunde 

variera allt från 6 dygn till 2 månader.138  

I en av rapporterna framgår viss kritik mot underhållsberedningen inför insatsen.139 Ett antal 

reservdelar som medförts till operationsområdet var inaktuella då de var till saker som inte fanns 

ombord. Samtidigt som inaktuella reservdelar medförts fanns reservdelar i Sverige som hade behövts 

i insatsområdet. Trots vissa komplikationer med logistikuppbyggnaden ansågs det förstärkta förrådet 

ombord på Trossö vara tillräckligt komplett och fungerade tillfredställande.140 

Förbandet har under insatsen nyttjat några av de i förväg upphandlade leverantörerna i området.141 

Detta kompletterades med några direktupphandlingar i form av skeppsagenter, hotell samt en 

biluthyrningsfirma. Dock framgår en önskan om att i framtida insatser nyttja samma leverantörer 

som resterande internationella enheter i området för att få en ökad förhandlingsposition. 

Logistikenheten i insatsområdet var baserad ombord på HMS Trossö och alla logistikbehov 

samordnades via fartyget.142 Behovet fördelades sedan ut till berörda enheter, antingen personal 

ombord eller till landenheten. I de fall efterfrågan rörde tjänster som inte lagerhållits skedde lokala 

inköp eller beställningar från Sverige. En kontinuerlig uppdatering av den logistiska statusen 

genomfördes vilket skapade en god bild av situationen för berörda aktörer.  

”Anbefalld underhållssäkerhet har upprätthållts [sic!] över tiden. Inga begränsningar har 
förevarit rörande förbandets förmåga att lösa ställda uppgifter.”

143
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3.3 Koppling till teorin 

3.3.1 Responsiveness (Lyhördhet) 

Tabell 2: Resultat Lyhördhet 

 

Den första principen för marin logistik lyhördhet går att identifiera i båda insatserna. I insatsen i 
Libanon, ML01 och ML02, går det att identifiera tre situationer för principen. Den första situationen 
var när Campområdet byggdes ut efter önskan från personalen. Den andra situationen var den 
förändrade insatsorganisationen mellan ML01 och ML02 vilket genomfördes efter erfarenheter från 
den första rotationen. Vid hamnfaserna efter varje sjöfas genomfördes ett åtgärdsmöte för att 
organisera logistiken där besättningen fick lyfta upp vad som behövde åtgärdas samt med vilken 
prioritet de skulle genomföras. Två situationer som inte överensstämde med principen om lyhördhet 
var den utdragna processen med tillträdesskydd. Avsaknaden av tillträdesskyddet påpekades i ett 
tidigt skede men det tog mycket lång tid att åtgärda. MoU med lead nation är ytterligare ett exempel 
där det inte överensstämde med principen. MoU löstes inte under hela insatstiden vilket skapade 
vissa friktioner. 
 
Under insatsen i Adenviken, ME01, förändrades fartygsorganisationen när Trossö havererade och 
tolkar och VPD fick ombordbaseras på korvetterna. Detta upplevdes positivt vilket senare blev en 
permanent lösning vilket tyder på lyhördhet för logistikorganisationen. Dock förekom två situationer 
som går emot principen vilket rörde planeringsfasen. EUNAVFOR hade inte ett utarbetat 
logistikkoncept för hela styrkan samt att den svenska logistikplaneringen upplevdes separerad från 
övrig operationsplanering. 
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3.3.2 Simplicity (Enkelhet) 

Tabell 3: Resultat Enkelhet

 

Enkelhet i insatsen i Libanon byggde på att endast en landenhet användes för logistik och 
logistikledning. Dock användes resurser från övriga nationer vilket gör att det endast delvis 
överensstämde med principen om enkelhet. Under ME01 användes ett svenskt stödfartyg vilket 
medförde en kontinuerlig logistikresurs för korvetterna detta tillsammans med att all logistikledning 
gick via Trossö uppnåddes principen om enkelhet. 
 
Det som inte överensstämde med principen om enkelhet under ML01 och ML02 var den tillkrånglade 
organisationen för underhållet från Sverige. Olika ansvarsfördelningar medförde ibland långa 
leveransperioder. Det tydligaste exemplet på en inte uppfylld enkelhet var det faktum att 
Göteborgskorvetten som fartygsklass var nerlagd efter ett försvarspolitiskt beslutet 2004, vilket 
skapade en del friktioner. 

3.3.3 Flexibility (Flexibilitet) 

Tabell 4: Resultat Flexibilitet

 

Nyttjande av lokala leverantörer och landbaserat underhåll i form av CSE är båda indikationer på ett 
flexibelt logistiksystem under båda insatserna. Under ML01 och ML02 förändrades såväl 
Campområdet samt sjukvårdsorganisationen vilket visar på en föränderlig organisation. 
Sjukvårdsförändringen skedde då ett frånfall av norsk sjukvård inträffade varpå man utarbetade en 
ny lösning vilket visar på en flexibel logistik.  
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Att nyttja stödfartyg vilket i sin tur ökar flexibiliteten förekom mer eller mindre i båda insatserna. 
Dock fanns begränsningar gällande RAS under ML01 och ML02 vilket inte skapar den större 
flexibilitet som ett stödfartyg kan tillföra en insats. En ytterligare flexibilitet gällande organisation och 
logistik var vid bortfallet av Trossö. Bortfallet kompletterades med övriga nationers resurser vilket 
medförde att operationen kunde fortsätta. Att underhållstransporterna mellan Sverige och 
operationsområdet förändrades efter nya behov ger också en indikation på flexibilitet i logistiken.  

3.3.4 Economy (Ekonomi) 

Tabell 5: Resultat Ekonomi

 

Ekonomi eller att hushålla med resurser uppnåddes under ML01 och ML02 då åtgärdsmöten 
genomfördes vid varje hamnfas för att prioritera underhållet. Vid utvärdering efter ML01 
genomfördes en förändring av landorganisationen till ML02 vilket skapade en lägre arbetsbelastning 
för fartygsbesättningen. Logistiken centrerades endast till landenheten vilket visar på ett hushållande 
av logistikresurser. Under ME01 organiserades logistiken med dels en begränsad landenhet samt ett 
svenskts stödfartyg. Genom att endast ha en begränsad landenhet och fokusera underhållet via ett 
stödfartyg påvisas principen ekonomi.  
 
Skillnaden mellan insatserna i form av RAS var att under ME01 genomfördes det vid varje sjöfas 
medan under ML01 och ML02 genomfördes RAS endast vid enstaka tillfällen. Detta medförde långa 
transportförhållanden för att erhålla bunker. 
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3.3.5 Attainability (Tillgänglighet) 

Tabell 6: Resultat Tillgänglighet

 

I rapporterna från ML01 och ML02 beskrivs att Campområdet var tillräckligt uppbyggd för att påbörja 

insatsen samt att reservdelsförråden var delvis komplett. Avsaknaden av visst materiel samt att delar 

av materielen som fanns tillgängligt inte var anpassat för klimatet gör att principen tillgänglighet 

enbart delvis uppfylldes. Vidare fanns inget direktiv för hur lokala leverantörer skulle nyttjas vilket 

inte överensstämmer med principen. 

I likhet med ML01 och ML02 var reservdelsförrådet under ME01 delvis komplett. Dessutom fanns en 

viss avsaknad av materiel vid insatsens start vilket medförde vissa friktioner. Inget av de ovan 

nämnda komplikationerna medförde dock en senarelagd operationsstart. 

3.3.6 Sustainability (Hållbarhet) 

Tabell 7: Resultat Hållbarhet

 

De båda insatserna arbetade med ett framskjutet underhåll, lokala leverantörer samt med en 
samverkan mellan de deltagande nationerna. Detta är exempel på en hållbar logistiklösning. Under 
ML01 och ML02 genomfördes åtgärdsmöten vid hamnfaserna vilket ses som en lösning att 
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kontinuerligt genomföra underhåll på fartygen. I en av rapporterna från ME01 beskrivs det 
uttryckligen att anbefalld underhållssäkerhet har upprätthölls under hela insatsen. 
 
Det som dock inte överrensstämde med en hållbar logistik under ML01 och ML02 var bortfallet av 
norska sjukvårdsenheter. Att ett bortfall skulle ske meddelades tidigt, dock utan att en snabb svensk 
lösning utarbetades vilket inte överensstämmer med principen. Slutligen var underhållstillförseln till 
operationsområdet undermålig vilket påverkade hållbarheten i logistikflödet.  
 
Under ME01 upplevdes logistikplaneringen separerad från övrig planering vilket talar emot en hållbar 
lösning. Till detta tillkom frånvaron av ett multinationellt koncept för logistik och en åtgärdsplan för 
enhetsbortfall vilket också tyder på en avsaknad hållbarhet. 

3.3.7 Survivability (Överlevnad) 

Tabell 8: Resultat Överlevnad

 

Under insatsen i Libanon, ML01 och ML02, användes multinationella lösningar för logistiken i form av 
stödfartyg från bl.a. Tyskland. Ett komplement till logistiktillförsel från Sverige användes lokala 
leverantörer. Detta visar att principen överlevnad uppfylls, dock förekom vissa situationer som inte 
överensstämde med principen. Om man bortser från samverkan med övriga nationer och stödfartyg 
centraliserades den svenska logistiken till en geografisk plats. Vidare saknades inträdesskydd till 
Campområdet vilket motsäger en hållbar logistiklösning, detta kopplat till yttre påverkan. 
 
Under ME01 användes ett svenskt stödfartyg med tillhörande beväpning. Genom att både använda 
landbaserat och fartygsbaserat underhåll ökar principen överlevnad då resurserna sprids ut. 
Landenheten samgrupperade med övriga nationer vilket skapar en ökad säkerhet runt 
Campområdet. En redan befintlig fransk bas som svenska enheter grupperades på möjliggjorde en 
hög överlevnadsförmåga. Under ME01 användes i likhet med insatsen i Libanon lokala leverantörer 
för att erhålla en ökad hållbarhet i logistiken. Dock visade det sig att en åtgärdsplan vid ett bortfall av 
enheter inte i förväg fanns framarbetad. Detta skapade inledningsvis en del friktioner då HMS Trossö 
havererade och behövde uppsöka varv. 
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4 Analys och diskussion av resultat 
Uppsatsens första frågeställning löd: ”Hur fungerade den operativa och taktiska logistiken under 

insatserna ML01/ML02 och ME01?” 

Av det underlag som redovisats avseende de logistiska uppläggen framgår det tydligt hur logistiken 

var tänkt att fungera på ett övergripande plan. Under ML01 och ML02 var upplägget en landbasering 

i Limassol, Cypern. Sverige ingick i UNIFIL men logistiken sköttes till stor del på nationell basis. Sverige 

samverkade även med övriga nationer i styrkan, t.ex. nyttjades stödfartyg från Tyskland samt 

sjukvårdsresurser från Norge. Under ME01 prioriterades ett sjöbaserat underhåll i form av ett 

svenskt stödfartyg samt en mindre landenhet baserad i Djibouti. Svenska enheter grupperades på 

den redan befintliga franska basen. Trots att svenska enheter ingick i en större enhet sköttes 

logistiken till stor del på nationell basis. 

De övriga frågeställningarna löd: ”Vilka av logistikens principer kunde identifieras i insatserna och hur 

väl överensstämde de?” samt ”Vilka likheter/skillnader med hänsyn till logistikens principer är det 

mellan ML01/02 och ME01?” 

Skillnaden mellan de två operationerna var stora vilket också innefattade logistiken. Resultatet från 

studien visar att nästan samtliga principer går att identifiera i de båda berörda insatserna. Nedan 

delas principerna in i tre olika kategorier, principer som överensstämde, principer som delvis 

överensstämde och principer som inte återfanns. 

4.1 Principer som överensstämde 
Trots olika förutsättningar vid de olika insatserna var flexibilitet och ekonomi de principer som bäst 

överensstämde med utfallet. 

Flexibility (Flexibilitet) 

Det tydligaste exemplet för flexibilitet under insatserna ML01 och ML02 var ett nyttjandet av ett 

framskjutet underhåll i form av den landbaserade enheten (CSE). Genom att flytta en viss del av 

logistikresurserna till insatsområdet ökar tillgänglighet och flexibilitet av logistik vid ett förändrat 

uppdrag. Flexibiliteten ökar ytterligare vid en komplettering av resurser i form av lokala leverantörer 

som kan säkerställa och utvidga en underhållsresurs. Genom att erhålla underhållsstöd i form av det 

tyska stödfartyget i operationsområdet möjliggjordes flexibilitet i uppdraget i både tid och rum. En 

komplettering av Campområdet samt en överspridning av sjukvårdsresurser mellan deltagande 

enheter är också exempel på principen flexibilitet. Kopplar man ihop allt detta samt tar in en 

parameter som ett visst nyttjande av RAS överensstämmer logistiken för insatsen med principen 

flexibilitet. 

Studerar man logistiken under ME01 ser man många likheter med ML01 och ML02 då båda 

insatserna innehöll stödfartyg samt framskjutet underhåll (CSE). Flexibiliteten blir extra tydlig under 

ME01 då ett svenskt stödfartyg samgrupperades med korvetterna vilket möjliggjorde ett 

kontinuerligt underhåll samt RAS vid varje sjöfas. En viss flexibilitet kan urskiljas då förändringen av 

underhållstransporterna skedde under insatsen för att bättre anpassas till den rådande situationen i 

operationsområdet. En situation med ett eventuellt bortfall av Trossö var inför insatsen inte 

genomarbetad, dock löstes underhållet temporärt med hjälp av övriga nationer samt en förändrad 
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sjukvårdsorganisation. Detta tyder på en flexibilitet i logistiken då enheterna fortfarande kunde lösa 

ställda uppgifter vid en förändrad organisation och förutsättning. 

Economy (Ekonomi) 

Vid varje hamnfas under ML01 och ML02 genomfördes ett åtgärdsmöte mellan fartygsbesättningen 

och landenheten för att fördela och prioritera underhållet för enheten. Vid rotationen mellan ML01 

och ML02 förändrades landorganisationen med kompletterande resurser vilket minskade 

arbetsbelastningen för fartyget.  Sammantaget visar detta på ett ekonomiskt tänkande där 

prioriteringar skapas och arbetsuppgifterna sprids ut för att minska arbetsbelastningen för 

personalen.  

En faktor som talar emot principen för ekonomi är den relativt korta tiden i operationsområdet p.g.a. 

att inte kontinuerligt nyttja RAS. En stor del av tiden gick åt till förflyttning mellan hemmahamn och 

operationsområdet vilket krävde en stor mängd bunker kontra effektiv tid i operationsområdet. 

Till skillnad från ML01 och ML02 användes stödfartyg och RAS mer frekvent under ME01. Genom att 

använda RAS ökade tiden för enheterna i operationsområdet. Ett annat exempel på principen 

ekonomi var att basera större delen av organisationen på fartygen och minska organisationen på 

land. 

4.2 Principer som delvis överensstämde 
Vissa principer är svåra att kategorisera baserat på rapporterna och artiklarna som ligger till grund för 

arbetet. Problematiken ligger i huruvida principerna överensstämmer eller inte. Resultatet visar att 

följande principer endast delvis överensstämde med logistiken för insatserna:  

Simplicity (Enkelhet) 

Enkelhet är den princip som författaren haft svårast att urskilja i materialet. Vissa indikationer 

framkommer i form av att ML01 och ML02 endast hade en landenhet och en korvett för insatserna. 

Logistiken centraliserades till en geografisk plats i form av en hemmahamn. Men här skall också 

beaktas att styrkan bestod av en sammansättning av nationer och fartyg innehållande bl.a. stödfartyg 

som Sverige nyttjade. Att endast använda en plats för logistik beskrivs i teorin som en enklare lösning 

sett ur ledningsperspektiv. Detta skulle kunna kopplas till en enkelhet i logistikorganisationen. 

Däremot fanns två situationer då denna princip inte överensstämde. Den första var den tillkrånglade 

organisationen för underhållet som skulle ske från Sverige till operationsområdet. 

Organisationsuppbyggnaden i vilken flera parter var involverade medförde att underhållskedjan blev 

lång vilket i sin tur drabbade leveranstiderna negativt. Det andra som inte överensstämde med 

principen om enkelhet var:  

”Att Göteborgssystemet ”lades ned” i samband med FB04 och trots detta har stått i beredskap 
har definitivt inte underlättat underhållssäkerheten och hanteringen av reservmateriel eller 
tillförsel av, för missionen, viktig materiel.”  

Här ser man en avsaknad av enkelhet då fartygstypen lagts ned vilket medförde komplikationer som 

påverkade operationen då reservdelstillförseln inte fungerade klanderfritt. Författaren anser att om 

en insats skall genomföras med en viss fartygstyp bör man säkerställa reservdelstillgängligheten. 

Förutom den korta förberedelsetiden inför insatsen tror författaren att en mängd friktioner som 

uppkom med reservdelstillförseln berodde på att fartygstypen var ”nerlagd”. 
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Den tydligaste indikationen på enkelhet under ME01 var att ett eget svenskt stödfartyg användes. Att 

använda ett svenskt stödfartyg ihop med svenska enheter bidrog till en enkelhet i hela operationen 

då man själv kan säkerställa kvaliteten på logistiken. All logistikledning skedde via Trossö vilket 

återigen påvisar en enkelhet i logistikorganisation och uppbyggnad. Kopplar man detta till en 

uppdragsorienterad logistik vilket ingår i principen enkelhet, anser författaren att detta väl 

överensstämmer då ett stödfartyg nyttjades till insatsen för att säkerställa en kontinuerlig 

logistikkedja för korvetterna.  

Attainability (Tillgänglighet) 

Man finner att i logistiken för de båda insatserna som analyserats i uppsatsen var att visst materiel 

saknats vid insatsstart. ME01 hade bl.a. en avsaknad av materiel i form av kylcontainrar och 

kontorsmaterial vilket kan anses ha en begränsad effekt på insatsen då den mesta av verksamheten 

bedrevs till sjöss. Dock fanns personal baserade vid landenheten som märkte av denna avsaknad 

vilket påverkade inledningen negativt. Författaren anser att tillgängligheten av materiel vid 

inledningen av ML01 och ML02 är anmärkningsvärd. Till exempel var det materiel som skickades ned 

inte anpassat till klimatet samt att sjukvårdsmateriel som fanns hade vissa begränsningar. Dessutom 

saknades ett direktiv angående hur lokala leverantörer skulle nyttjas vilket skapade friktioner och 

merarbete för personalen. Detta är ett tydligt tecken på en avsaknad av tillgänglighet. Men det som 

skall beaktas är att båda insatserna påbörjades enligt planerat datum vilket borde tyda på en 

tillräcklig logistikuppbyggnad.  

Sustainability (Hållbarhet) 

Genom att använda ett framskjutet underhåll ökar handlingsfriheten för enheterna i 

operationsområdet. ML01 och ML02 nyttjade modellen med att etablera ett framskjutet underhåll i 

form av en landbaserad enhet (CSE) vilken försåg förbandet med logistikledning på plats i 

operationsområdet.  Det landbaserade underhållet kompletterades med lokala leverantörer samt en 

samverkan med övriga nationer vilket bidrog till en ökad kontinuitet i underhållet. Som tidigare 

nämnts genomfördes ett möte vid varje hamnfas för att organisera och prioritera underhållet. Detta 

sammantaget visar tecken på principen hållbarhet. 

De negativa effekterna av det tidigt annonserade norska frånfallet samt de undermåliga 

underhållstransporterna kanske skulle ha undvikits eller minimerats med hjälp av en bättre 

logistikplanering som tagit större hänsyn till vikten av hållbarhet. Här skall också påpekas att insatsen 

påbörjades med mycket kort varsel vilket givetvis bör ha haft en viss påverkan på planeringen. 

Det som framgår från materialet från ME01 var att underhållstillförseln och samverkan med lokala 

leverantörer fungerade relativt bra. ME01 nyttjade, liksom ML01 och ML02, ett landbaserat 

framskjutet underhåll vilket förstärktes ytterligare med ett stödfartyg. Sammantaget samt med en 

uttrycklig positiv syn på hållbarheten i form av ”Anbefalld underhållssäkerhet har upprätthållts [sic!] 

över tiden” framhävs principen om hållbarhet. 

Däremot finns det mycket som inte överensstämmer med principen för en hållbar logistik. 

Logistikplaneringen inför insatsen var separerad från den övriga svenska planeringen vilket skulle ha 

kunnat äventyra hela insatsen. En logistikplanering måste överensstämma med den övriga planen för 

insatsen, detta för att få en ökad flexibilitet, säkerhet och redundans i systemet. Att planeringen var 

separerad kan vara en bidragande orsak till de övriga komplikationerna inom logistiken under 
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insatsen. Bortfallet av Trossö skedde p.g.a. haveri och en åtgärdsplan fanns ej i förväg framtaget. 

Dock blev effekterna begränsade då en samverkan med övriga nationer etablerades vilket säkrade en 

fortsatt logistik till enheterna. En faktor som också talar emot att principen fullt ut överensstämde 

med insatsen var en frånvaro av ett multinationellt koncept för logistiken under planeringsfasen.  

Survivability (Överlevnad) 

Under ML01 och ML02 nyttjades en multinationell lösning för logistiken. Tyska stödfartyg samt en 

norsk sjukvårdsresurs användes bl.a. för att komplettera den egna logistikresursen. Ett ytterligare 

komplement var att ta hjälp av lokala leverantörer för att t.ex. underlätta förnödenhetsförsörjningen 

till enheterna. Att sprida ut logiskresurserna på olika aktörer ökar chansen till att vidmakthålla 

underhållet trots eventuella bortfall av enheter och resurser. Genom att organisera underhållet på 

ett sådant sätt används principen överlevnad. 

En allvarlig situation som indirekt kunde ha påverkat logistiken var avsaknaden av inträdesskydd till 

Campområde i form av övervakning och larm. En uppkommen händelse i form av yttre påverkan på 

den landbaserade enheten och Campområdet skulle ha kunnat få mycket stora konsekvenser för den 

totala svenska logistiken. Detta kopplat till att Sverige endast hade ett eget underhåll kopplat till en 

geografisk plats gör att principen överlevnad inte uppfylls. 

Den Svenska insatsen ME01 nyttjade liksom som tidigare nämnda insats lokala leverantörer samt en 

viss multinationell samverkan. Någonting som däremot avsevärt skiljer insatserna åt var att Sverige 

bistod korvettarna med ett eget stödfartyg i operationsområdet. Då korvetterna och förbandet 

organiserades med en landbaserad enhet samt en rörlig enhet i form av ett stödfartyg framhävs 

principen överlevnad tydligt. Underhållsresurserna sprids ut vilket skapar en redundans i systemet. 

Till detta samgrupperades landenheten med övriga nationer vilket också förstärkte principens 

användande under insatsen. En hög överlevnadsförmåga möjliggjordes då svenska enheter 

grupperades på en redan befintlig bas, Forces françaises à Djibouti, Base Aerienne. Genom detta 

kunde en befintlig infrastruktur nyttjas vilket får anses som en viktig faktor för logistikens 

överlevnadsförmåga.  

Som många av tidigare principer finns vissa faktorer som inte överensstämmer och denna princip är 

inget undantag. När Trossö råkade ut för ett haveri i inledningen saknades en åtgärdsplan för 

upprätthållande av logistiken. Principen om överlevnad bygger på åtgärdsplaner och säkrade 

underhållskanaler, vilket i detta fall inte uppfylldes då en åtgärdsplan inte i förväg hade utarbetats.  

4.3 Principer som inte återfanns 
Principen lyhördhet urskiljs vid insatserna vid ett fåtal tillfällen. Dock visar resultatet på att denna 

princip mestadels uteblev. 

Responsiveness (Lyhördhet) 

Under ML01 och ML02 skedde en utbyggnad av Campområde p.g.a. ett behov av en större 

Campverksamhet. Den inledande styrningen om en minimal Camp ändrades då personalen och den 

organisation som fanns i operationen belyste problematiken. Detta anser författaren är ett exempel 

på lyhördhet. Ett ytterligare exempel på denna princip är den förändrade organisationen som skedde 

mellan ML01 och ML02. Efter en utvärdering av ML01 utökades landenheten med olika befattningar. 

Detta i syfte att minska arbetsbelastningen för fartygsbesättningen vid underhållet under 
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hamnfaserna. I samband med hamnfasen genomfördes också ett åtgärdsmöte för att identifiera och 

prioritera underhållet. 

Någonting som däremot inte överensstämde med principen för lyhördhet under ML01 och ML02 var 

två olika företeelser. Den första var den påtalade frånvaron av inträdesskydd till landenheten på 

Campområdet. Detta påpekades i ett tidigt skede men p.g.a. en utdragen process, vilken författaren 

tolkar som frånvaro av lyhördhet, uppkom en friktion. Frånvaron av lyhördhet medförde att 

problemet löstes först efter ca halva operationstiden, vilket är ett tydligt exempel då lyhördhet inte 

efterföljdes. Inför och under hela operationen upprättades inget MoU med lead nation vilket 

medförde en mängd komplikationer. Orsakerna till varför detta inte upprättades kan vara flera och 

framkommer inte i rapporterna. En orsak kan han varit Sverige inte aktivt sökte denna 

överenskommelse eller att Tyskland (lead nation) underprioriterade detta. Sammantaget visar detta 

på en frånvaro av lyhördhet. 

Under ME01 framgår en händelse som kan kopplas till principen lyhördhet. Vid bortfallet av Trossö 

baserades VPD, tolkar och combat camera ombord på korvetterna vilket behölls under resterande 

tiden av operationen.  

Två exempel då avsaknaden av lyhördhet förekommer identifierades under ME01. Det första var när 

EUNAVFOR inte hade ett tillräckligt utarbetad koncept för hur logistiken skulle byggas upp och 

fungera för hela operationen. Eftersom detta inte fanns kunde inte Sverige se multinationella 

chefens vision av logistikkonceptet vilket medförde att ett eget koncept fick utarbetas. Det andra 

exemplet var att under logistikplanering upplevdes det som om denna planering var separerad från 

den övriga planeringen av det svenska deltagandet i operationen vilket motsäger principen för 

lyhördhet. Att ME01 hade problem med ett logistikkoncept rörande hela EUNAVFOR framhävs i 

rapporterna. I materialen från ML01 och ML02 berörs inte ett eventuellt logistikkoncept för UNIFIL 

vilket inte nödvändigtvis bör tolkas som att ett koncept fanns.   
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5 Slutsatser 
”Victory is won or lost in battle, but all military history shows that adequate logistic support is essential to the 

winning of battles”   

- Dan A. Kimball, Secretary of the Navy, 1952
144

 

Ett flertal slutsatser har dragits baserade på resultatet från den empiriska studien. 

Den första slutsatsen är att samtliga sju amerikanska principer mer eller mindre går att identifiera i 

de båda svenska insatserna. Detta överensstämmer väl med teorin om logistik där det förklaras att 

principerna är situationsberoende representerade samt att logistik organiseras på samma sätt i krig 

och i fred. 

Den andra slutsatsen är att det finns många likheter mellan insatsernas logistikorganisation. Några 

exempel är multinationella lösningar och samverkan, nyttjande av lokala leverantörer samt att båda 

insatserna hade mer eller mindre land- och fartygsbaserat underhåll. Båda insatserna hade även en 

tillräckligt uppbyggd logistik inför insatsstart. 

Den tredje slutsatsen som författaren drar är att det var skillnader mellan fartygens tid i 

operationsområdet. Under det svenska marina deltagandet i Libanon var tiden avsevärt kortare än 

under insatsen Adenviken. Författaren drar här en slutsats att detta till stor del berodde på ett 

kontinuerligt nyttjande av stödfartyg, främst möjligheten till sjöbaserat underhåll. 

Den fjärde slutsatsen är att logistikorganisationen förbättrades mellan de två insatserna vilket tyder 

på att de erfarenheter som erhållits under Libanonmissionen förmodligen har legat till grund för det 

fortsatta logistikarbetet inför det svenska deltagandet i Adenviken. 

Den sista slutsatsen berör den använda analysmetoden för logistik. När det gäller att analysera 

logistik har författaren uppfattningen att teorin och principerna för amerikansk logistik är så pass 

generella att de går att använda som analysverktyg vid svenska expeditionära insatser. 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 
För att bredda denna studie kan personintervjuer med logistikansvariga under berörda insatser 

genomföras. Detta för att erhålla information som inte framkommit i rapporter och artiklar. Under 

intervjuer är det möjligt att få personliga åsikter och synpunkter. Dessutom finns det troligtvis 

utrymme att diskutera specifika frågor. 

En av slutsatserna påvisar att tiden i operationsområdet ökade markant tack vare, vad författaren 

anser, nyttjandet av stödfartyg. Vidare anser författaren att en studie avseende kostnadseffektivitet 

vid användning av stödfartyg skulle vara ett naturligt steg efter denna studie. 

 

  

                                                           
144

 Department of the Navy, Naval Logistics, s. 74 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  2011-05-30   36 (38) 

OP 08-11 

Flkd Mathias Guss   
 

 
- 36 - 

Referensförteckning 

Litteratur 

Utrikespolitiska Institutet (2003) Länder i fickformat nr. 217 Somalia/Djibouti, Stockholm  

Vego, Milan (2009) Operational Warfare at Sea: Theory and Practice, Cornwall, TJI Digital 

Rapporter/Artiklar 

Försvarsmakten, Detaljerade erfarenheter och slutsatser från CSE, HKV beteckning: bilaga till 02 700: 

5022. 

Försvarsmakten, HMS Sundsvalls erfarenheter, HKV beteckning: bilaga till 02 700: 5022. 

Försvarsmakten, Marintaktisk chefs slutrapport efter ME01, Högkvarteret, HKV beteckning 01 800: 

52601. 

Försvarsmakten, ME01 slutrapport, Utlandsstyrkan, HKV beteckning: bilaga till 01 800: 52601. 

Försvarsmakten, ML02 Slutrapport, HKV beteckning 02 700: 5022. 

Försvarsmakten, MTS slutrapport ML, Högkvarteret, HKV beteckning 01 800: 76638. 

Hull, Cecilia och Asplund, Patrik (2008) Svenska korvetter i fredsfrämjande insatser: exempel från det 

svenska deltagandet i UNIFIL, Stockholm, FOI. 

Jönsson, Magnus, ”Fyra månader i Adenviken”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 4, 2009. 

Lüning, Magnus, ”Från beredskap till insats- marina insatsstyrkan i Libanon”, Tidskrift i Sjöväsendet nr 

3, 2007. 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten (2007) Grundsyn Logistik, Stockholm, Försvarsmakten. 

Försvarsmakten (2007) Handbok logistik, Stockholm, Försvarsmakten. 

Widén, Jerker och Ångström, Jan (2004) Militärteorins grunder, Stockholm, Försvarsmakten. 

Doktriner 

Department of the Navy (1995) Naval Doctrine Publication 4: Naval Logistics, Washington. 

Försvarsmakten (2005) Doktrin för gemensamma operationer, Stockholm, Försvarsmakten. 

Försvarsmakten (2005) Doktrin för marina operationer, Stockholm, Försvarsmakten. 

Metodlitteratur 

Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas (2002) Varför vetenskap?, Studentlitteratur. 

Ejvegård, Rolf (2003) Vetenskaplig metod, Studentlitteratur. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wägnerud, Lena, Metodpraktikan, 3 uppl. 

Stockholm, Norstedts Juridik AB. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  2011-05-30   37 (38) 

OP 08-11 

Flkd Mathias Guss   
 

 
- 37 - 

Patel, Runa och Davidson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder, 3 uppl. Studentlitteratur. 

Tidigare uppsats 

Gustafsson, Fredrik, Logistiska flaskhalsar vid en expeditionär operation, SA 09, Försvarshögskolan, 

2009-11-17. 

Wetterberg, Niclas, Logistikprincipers användning vid militär planering, ChP 07-09, 

Försvarshögskolan, 2009-03-27. 

Internetkällor 

Försvarsmakten, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ (2011-04-18) 

Försvarsmakten, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/fartyg/Korvett-Goteborg/ (2011-04-13) 

Presentation ME01 (Figur 3), 
http://www.hannoverlifere.com/resources/hlr/hlr-se/Traumakirurgi.pdf (2011-05-23) 

Sveriges riksdag, 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3777&doktyp=rfr&rm=2007/08&bet=RFR6&dok_id=GV0W

RFR6 (2011-05-26) 

United Nations, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml (2011-05-06)  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  2011-05-30   38 (38) 

OP 08-11 

Flkd Mathias Guss   
 

 
- 38 - 

Bilaga 

Förkortningar 
LOC - Lines of communications 
SOP - Standard operating procedures  
CSS - Combat service support units 
CSE - Contingency support element 
UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon 
EUNAVFOR – European Union Naval Force Somalia 
ML01/02 – Marin insatsstyrka Libanon 01/02 
ME01 – Marinens insats i EUNAVFOR 
TF - Task force 
MTF - Maritime task force 
TU - Task unit 
FNSU - Forward naval support unit 
IKS - Internationella korvettstyrkan 
RAS - Replenishment at sea 
MEDEVAC – Medical Evacuation 
CASEVAC – Casualty Evacuation 
MoU - Memorandum of understanding 
WFP - World Food Program 
AOO - Area of operation 
VPD – Vessel Protection Detachment 
FHQ – Forward Headquarters 
GOA – Gulf of Aden 


