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 Beteckning  
 318/6:1  

Logistisk interoperabilitet vid multinationella ope rationer. 

Finns förmågan till samarbete idag mellan logistiks ystemen 
i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige?  

Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förmågan till interoperabilitet ser ut i dag, mellan 
logistiksystem i USA, Storbritannien, Tyskand och Sverige, utifrån en övergripande nivå. 
Uppsatsen grundar sig på litteraturstudier och har genomförts med utgångspunkt i manöverteorin 
och teorin om operativ logistik. 

Den empiriska undersökningen består av en jämförelse av ländernas nyttjande av respektive 
logistiksystem utifrån deras förmåga till flexibilitet, tempo och effektivitet. Den efterföljande 
analysen visar på eventuella likheter och skillnader. Hur dessa likheter/skillnader sedan påverkar 
ländernas förmåga till interoperabilitet undersöks och därefter sker en analys för att visa hur deras 
förmågan till samarbete vid multinationella operationer ser ut i dag. 

Slutsatserna i uppsatsen besvarar delfrågorna: 

• Vad finns det för likheter och skillnader i ländernas nyttjandet av respektive 
logistiksystem? 

• Hur påverkar likheterna/skillnaderna respektive lands förmåga till logistiskt samarbete? 

Nyckelord: Logistiksystem – Flexibilitet – Tempo – Effektivitet – Interoperabilitet. 
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Abstract 
 

Logistic Interoperability in Multinational Operatio ns. 

Can logistic systems in the United States, Great Br itain, Germany and 
Sweden work together today? 

 

When logistics is an important section in military operations, which today often take place in 
co-operation with other nations, it is of interest to examine what the capability of 
interoperability among logistic systems looks like. In this essay it will be done from an overall 
level comparing the logistic systems in the United States, Great Britain, Germany and 
Sweden. This examination has its base in the theory of manoeuvre and the theory of 
operational logistics. It is based upon studies of literature on today’s existing doctrines and 
handbooks. 

The examination consists of a comparison of how the countries use their logistic systems 
looking at the capability for flexibility, tempo and efficiency and is based on the measuring 
instrument that is in Annex 1. The following analysis shows similarities and differences in the 
ways of using the logistic systems. 

How the similarities and differences will influence the countries’ capability of interoperability 
will then be compared and analyzed with four variables (organization, command, equipment 
and agreements) to show what the countries’ capability of co-operation in multinational 
operations looks like today. The measuring instrument for this analysis is also shown in 
Annex 1. 

The conclusions at the end of the essay answer the initial questions: 

• Are there any similarities and differences in how the countries are using the 
logistic systems? 

The examination shows that the United States, Great Britain, Germany and Sweden 
use respective logistic systems in similar ways. A possible difference that I have found 
is in the capability of tempo and I am convinced that it is a passing stage because of 
the agreements NATO and other PfP-partners have made. 

• How do the similarities and differences influence each country’s capability of 
interoperability? 

Those similarities that the examination basically shows point to a capability for 
interoperability in a positive way. 

 

This essay ends with the conclusion that from a general point of view the United States, Great 
Britain, Germany and Sweden probably have the capability to coordinate their logistic 
systems on an overall level in multinational operations today. 

 

Keywords: Logistic systems – Flexibility – Tempo – Efficiency – Interoperability. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag är de militära operationer som genomförs till stor del av multinationell karaktär vilket 
ställer krav på samarbeten inom olika områden och funktioner.1 Vägen mot framtiden tyder på 
att vi kan förvänta oss än mer av sådana samarbeten.2 Denna förmåga till samarbete är viktigt 
i och med att krig är kaotiskt och att friktionerna är många, såsom Clausewitz påstod.3 Om 
kaos och friktioner kan ses som något naturligt uppstår förmågan att samarbeta som en aktuell 
väg att gå för att kunna hantera snabba förändringar i verksamheten. Förmåga till flexibilitet 
och tempoväxling hos resurser underlättar detta agerande. Manöverteorin ställer därför krav 
på ett flexibelt agerande med ett anpassat tempo för att på så sätt skapa möjlighet att motverka 
det kaos och de friktioner som uppstår.4 En funktion som är starkt bidragande till utfallet i alla 
militära operationer är logistiken i och med det behov av logistik som finns för att därmed 
bidra till uthållighet. Strävan bör därför vara att logistiken skall bedrivas genom samarbeten 
mellan olika aktörer från olika länder för att därmed nyttja tillgängliga logistikresurser så 
effektivt som möjligt i stödet till den militära operationen oavsett situation. För att samarbetet 
skall fungera är det av vikt att logistiksystem av olika slag kan fungera tillsammans, det vill 
säga att systemen är interoperabla inom olika områden inte minst inom materielområdet. Är 
logistiksystemen hos de militära styrkorna lika underlättas samarbetet medan det kan bli mer 
problematiskt om de är alltför olika. Länder har valt de logistiksystem de har för att kunna 
operera där de vill, med vad de vill, med vem de vill och hur länge de vill. Men hur blir det då 
när olika länder skall arbeta tillsammans? Har logistiksystemen förmåga till interoperabilitet? 
Vilka är egentligen likheterna eller skillnaderna mellan olika länders användande av befintliga 
logistiksystem? Svaren på dessa frågor kan ge en indikation på hur samarbeten kan komma att 
fungera idag. Är det stora skillnader i ländernas logistiksystem påverkar det samarbetet 
negativt och vice versa. I denna uppsats kommer jag att se närmare på förmågan till inter-
operabiliteten, hos logistiksystem bland ett antal länder på en övergripande nivå, för att 
sålunda se hur förmågan till logistiskt samarbete ser ut. 

                                                      
1 Försvarshögskolan (2006): En framtidsstudie om logistiksimulering FOT19, Övlt Michael Dorn, Beteckning 
79/6:1, Stockholm, s.5. 
2 Ibid, s.21. 
3 von Clausewitz, Carl (2002): Om kriget, översättning och granskning: Mårtensson, Hjalmar, Klaus-Richard 
Böhme och Alf W Johansson, Bonnier, Stockholm, s.79. 
4 Högkvarteret (2005): Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), Försvarsmakten, Stockholm, s.90. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förmågan till interoperabilitet ser ut i dag, 
mellan logistiksystem i USA, Storbritannien, Tyskand och Sverige, utifrån en övergripande 
nivå. 

Kopplat till uppsatsens syfte uppstår det två naturliga frågor: 

• Vad finns det för likheter och skillnader i ländernas nyttjande av respektive 
logistiksystem? 

• Hur påverkar likheterna/skillnaderna respektive lands förmåga till logistiskt 
samarbete? 

1.3 Avgränsningar 
Att jämföra nyttjandet av logistiksystem på både en övergripande nivå och en detaljerad nivå 
ryms inte inom ramen för en c-uppsats. Jag har därför valt att fokusera min uppsats på den 
övergripande nivån som en grund för eventuellt ytterliggare forskning. Med den övergripande 
nivån syftar jag inte på något/några exakta förhållanden utan hur ett system nyttjas generellt. I 
denna uppsats betyder det att jag ser på hur logistikprinciper påverkar nyttjandet av logistik-
system. Som exempel kan nämnas att principerna talar för ett planerande och organiserande 
av logistikkoncept tillsammans med andra deltagande nationer eller att berörda länder 
bekänner sig till ledningsmetoden uppdragstaktik. Jag går dock i undersökningen inte djupare 
in på hur detta sker. Om en jämförelse skall ske på den detaljerade nivån anser jag att den 
övergripande nivån först bör vara undersökt då det känns mer naturligt att börja generellt för 
att sedan gå ner på detaljerna. Därför berörs inga detaljer i logistiksystemen såsom 
exempelvis specifik organisation eller materiel i denna uppsats. 

Uppsatsen kommer enbart att beröra de logistiksystem som finns och används idag och där 
fokusera på viktiga beröringspunkter för att logistikkedjan skall nå framgång. 

De logistiksystem som finns tillgängliga idag spänner över ett stort antal områden. Jag har 
därför valt att vid behov av att exemplifiera något använda mig av det logistiksystem som 
hanterar drivmedelsförsörjningen (klass 3 enligt NATO´s klassificering av förnödenheter).5 
Jag kommer då att koncentrera mig på motorbränslen för fordon. 

Jag kommer i uppsatsen enbart att se på framtransporten av förnödenheter till kunden 
(uppsatsen berör således enbart förnödenheter som skall framåt, ”push-principen”) då jag i 
första hand ser detta som den verksamhet där flexibilitet och tempo leder till effektivitet och 
därmed behov av ett ökat samarbete med andra aktörer initialt. 

I uppsatsen fokuserar jag på logistiksystem som stödjer förband verkande i markarenan, det 
vill säga alla landytor och de stridsrum som återfinns i nära anslutning till marken.6 Jag 
bedömer att ”konsumenterna” på marken befinner sig på ett oändligt antal platser, i motsats 
till de flygburna och sjögående som har fasta baser de är hänvisade till, vilket gör hanteringen 
mer komplex och spännande att undersöka. 

                                                      
5 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.7. 
6 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, Högkvarteret, Stockholm, s.38. 
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Jag har för avsikt att enbart beröra den operativa nivån för att beskriva logistiksystemets 
verkan. På den operativa nivån klarläggs de operativa målen (utifrån de militärstrategiska 
målen) samt hur tilldelade resurser skall nyttjas och samordnas i större, multinationella, 
operationer. På den operativ nivå sker sålunda samordning av taktiska verksamheter i större 
operationer i ett operationsområde (som sker vid till exempel CJTF HQ).7 Jag har valt denna 
nivå då jag anser att logistik på denna nivå är mest komplex att lösa ut. Det kräver förmåga att 
ta emot till exempel drivmedel från den strategiska nivån men också för att det gäller att 
distribuera vidare till konsumenten på den taktiska nivån (alltså att sammanlänka de 
militärstrategiska målen och de taktiska förbandens stridskrafter för att nå framgång i 
operationsområdet).8 Detta innebär kortfattat att logistik på operativ nivå är att samordna och 
koordinera de resurser som finns tillgängliga. Eller som Kress uttrycker det: 

”The mission of OpLog (Operational Logistics) are to set up logistics system in the 
theater of operations, to operate this system and to forecast, analyze and prioritize 
future demands for logistics assets – according to the operational objectives.”9 

Sålunda kommer jag inte att beröra den strategiska nivån och därmed industrin (trots att 
industrin indirekt påverkar den operativa nivån). 

1.4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om interoperabilitet i multinationella operationer har genomförts av bland 
annat Ingvar Sjöblom i hans bok ”Interoperabilitet i multinationella operationer”.10 Denna 
studie avser interoperabilitet i ett generellt perspektiv och avses att ligga som bakgrund till 
den svenska reformeringsprocessen. Om man i stället söker efter tidigare studier av logistisk 
interoperabilitet finns som exempel övlt Michael Dorns undersökning om ”Interoperabla 
föreställningar i logistikens fotspår”.11 Den handlar om officerares uppfattningar om vilka 
interoperabilitetskrav de anser som viktiga för att nå en ökad effekt inom logistikfunktionen 
vid multinationella operationer. Vidare har undersökningar av förmåga till interoperabilitet 
skett till viss del som exempel, på interoperabilitet på en detaljerad nivå, kan nämnas 
mj Peter Wases uppsats om införande av enhetsdrivmedel, Singel Fuel Concept (SFC).12 

                                                      
7 Försvarsmakten (2002): Militärstrategisk doktrin, Högkvarteret, Stockholm, s.70. 
8 Ibid, s.70. 
9 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.37. 
10 Sjöblom, Ingvar (2005): Interoperabilitet i multinationella operationer. Fallstudie Liberia (LA01) och tankar 
inför framtiden, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr.10, KVI, Försvarshögskolan, Stockholm. 
11 Övlt Michael Dorn var elev på Försvarshögskolan ChP 02-04 med logistik som profilering. Uppsatsen har 
FHS Beteckning 19 100:2004. 
12 Mj Peter Wase var elev på Försvarshögskolan ChP 03-05 med logistik som profilering. Uppsatsen har FHS 
Beteckning 19 100:2003. 
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1.5 Disposition 
Denna uppsats inleddes med en kort bakgrund och syfte till varför jag ser det vara viktigt med 
att belysa förmågan till interoperabilitet. Detta ledde till två frågeställningar som jag har ned-
tecknat. För att inte tappa den röda tråden i uppsatsen har jag dessutom gjort ett antal avgräns-
ningar vilka ämnar göra det lättare för läsaren att följa mig i mina tankar. Därefter visar jag 
exempel på tidigare genomförd forskning runt begreppet interoperabilitet och logistisk inter-
operabilitet. 

I Kapitel 2 definierar jag begrepp för att undvika misstolkningar och missförstånd. Först 
definierar jag grundläggande begrepp för att ge läsaren en bas i den fortsatta undersökningen. 
Därefter definierar jag logistik och interoperabilitet som är två viktiga begrepp i uppsatsen. 
Här har jag även operationaliserat begreppet interoperabilitet och därmed skapat ett mät-
instrument för den senare jämförelsen och analysen av hur berörda länders förmåga till 
interoperabilitet ser ut. 

Metoden som jag använt mig av för att göra undersökningen av förmåga till interoperabilitet 
är beskrivet i Kapitel 3. Här framgår det vilka fördelar respektive nackdelar som jag sett med 
den valda metoden men också varför jag slutligen ändå valt just den metoden. 

I Kapitel 4 börjar den teoretiska kopplingen med manöverteorin för att sedan fokusera på 
Kress teori om operativ logistik. I detta kapitel har jag även definierat de tre parametrarna, 
flexibilitet, tempo och effektivitet. Därefter har jag operationaliserat parametrarna för att 
skapa ett mätinstrument som visar på en förmåga till en viss egenskap. Detta använder jag 
mig senare av i den empiriska undersökningen och framförallt i Analysen. 

I min empiriska undersökning i Kapitel 5 har jag studerat de ingående ländernas förmåga att 
nyttja egenskaperna (parametrarna) flexibilitet, tempo och effektivitet som jag tidigare opera-
tionaliserat. Detta sker kopplat till fyra variabler, vilka jag ser som essentiella för militär 
verksamhet, nämligen organisation, ledning, utrustning och överenskommelser. 

I Kapitel 6 analyserar jag ländernas förmågor att nyttja logistiksystem gentemot varandra med 
stöd av operationaliseringen och därmed det mätinstrument som jag skapat. Denna jämförelse 
leder in på analysen av hur jämförelsen påverkar de berörda ländernas förmåga till 
interoperabilitet. 

Slutligen genomför jag i Kapitel 7 en diskussion runt analysen. Här drar jag mina slutsatser 
hur de berörda ländernas förmåga, eller oförmåga, till interoperabilitet ser ut och därmed 
deras förmåga till logistiskt samarbete. 

Avslutningsvis visar jag på frågeställningar som ej har tagits upp i denna uppsats men som 
kan vara underlag för ytterliggare forskning eller utredning vid annat tillfälle. Detta följs av 
uppsatsens käll- och litteraturförteckning. 

Sist i uppsatsen återfinns Bilaga 1 som är det analysverktyg som jag nyttjat mig av som 
mätinstrument i genomförda analyser. 
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2 Begrepp och definitioner 
För att tydliggöra för läsaren vad jag syftar på vid användandet av olika begrepp kommer jag i 
detta kapitel att ge min tolkning av några begrepp som jag ser som centrala i mitt arbete. Jag 
inleder med några korta begreppsdefinitioner för att sedan gå djupare in på två begrepp som är 
mer vitala än andra i min uppsats. 

2.1 Grundläggande begrepp 
Med begreppet ”samarbete” syftar jag på interoperabilitet.13 Det handlar om att ge och ta emot 
service, att system agerar gemensamt. Strävan i samarbetet med andra aktörer är att uppnå de 
mål som är satta. En viktig grundsten i samarbete är att standardiseringar av materiel genom-
förs alternativt är genomförda.14 

Med begreppet ”förmåga till…” syftar jag på duglighet att genomföra en viss verksamhet 
(som exempel: förmåga till samarbete – duglighet att agera interoperabelt (det vill säga att 
kunna arbeta tillsammans med andra aktörer med standardiserade metoder och materiel för att 
uppnå målet)). 

Med ”system” syftar jag på ett specifikt system (förband och materielsystem) som påverkar 
flera funktioner.15 Svenska Försvarsmakten har en indelning av funktioner på operativ nivå. 
Där återfinns logistik som en funktion. Logistiksystem är logistikförband, med tillhörande 
materielsystem, vars verksamhet berör flera områden såsom exempelvis försörjning av för-
nödenheter, teknisk tjänst och kommunikationstjänst. Vid behov kommer drivmedelssystem 
att nyttjas för att exemplifiera något. Drivmedelsystem är således ett system av drivmedels-
förband med ingående drivmedelsutrustning som påverkar försörjningen av drivmedel, ett 
system med behov av teknisk tjänst för att drivmedelsmaterielen bibehålls funktionell samt 
behov av resurser för transporter för att genomföra drivmedelsersättning. 

Med ”reserver” avser jag organiserade styrkor som står i beredskap att sättas in. Dessa styrkor 
finns troligen inte i operationsområdet utan befinner sig förmodligen i hemlandet. Ett alter-
nativ är att styrkorna befinner sig i någon av de deltagande länderna, i den multinationella 
operationen, som ligger nära operationsområdet. 

Med ”modulära enheter” avser jag enheter, kanske främst militära, som finns organisatoriskt i 
förbandet som deltager i operationsområdet. Att enheterna är modulära innebär att de kan 
sättas samman efter behov till nya större enheter för att lösa specifik uppgift. Denna förmåga 
att organisera styrkorna för speciella uppdrag ökar bland annat tempot i verksamheten. 

                                                      
13 Högkvarteret (2005): Försvarsmaktens Grundsyn Logistik Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, s.36. 
14 Ibid, s.37. 
15 Ibid, s.9f. 
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2.2 Logistik 
Det finns många olika aktörer som definierat logistik och varje definition lägger sin egen vikt 
vid relationerna mellan strategi, taktik, transporter och anskaffning.16 Definitionerna av 
logistik skiljer sig dock inte nämnvärt åt. Den svenska definitionen17, enligt Doktrinen för 
gemensamma Operationer, är ytterst lik NATO`s definition (där logistik i sin vidaste 
betydelse är verksamhet som inryms i militära operationer). Kress konstaterar i sin bok 
”Operational Logistics” att logistik handlar om inputs, processer och outputs. 

”Logistics: A discipline that encompasses the resources that are needed to keep the 
means of the military process (operation) going in order to achieve its desired 
outputs (objectives). Logistics includes planning, managing, treating and controlling 
these resources.”18 

Av de nämnda (den svenska Försvarsmaktens, Kress och NATO´s definitioner), har jag tagit 
min utgångspunkt i NATO´s definition: 

”The science of planning and carrying out the movement and maintenance of forces. 
In its most comprehensive sense, the aspects of military operations which deal with: 
(a) design and development, acquisition, storage, transport, distribution, 
maintenance, evacuation, and disposition of materiel19 

(b) transport of personnel; 

(c) acquisition or construction, maintenance, operation and disposition of 
facilities; 

(d) acquisition or furnishing of services; and 

(e) medical and health service support.”20 

Denna definition sträcker sig över en rad ansvarsområden inom olika delar av NATO´s 
organisation.21 NATO ser logistiken som en klar uppdelning i två aspekter, nämligen 
anskaffning och förbrukning. Logistik omfattar därmed allt från att bygga upp förråd och 
förmågor för att därefter upprätthålla vapen och förband. Om dessa aspekter visar på en 
relation mellan producenterna och konsumenterna finns det två andra aspekter som visar på 
hur funktionen logistik agerar, nämligen samarbetande logistik och multinationell logistik (då 
syftande på det stöd som länder ger och tar vid verksamhet av multinationell karaktär, som 
exempelvis stöd från värdland (Host Nation)).22 

                                                      
16 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.1f. 
17 Konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, distribution, underhåll, avveckling och 
avyttrande av materiel; transporter; anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttrande av 
anläggningar och faciliteter; anskaffning och tillhandahållande av tjänster samt stöd med hälso- och sjukvård. 

Högkvarteret (2005): Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), Försvarsmakten, Stockholm, s.47. 
18 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.7. 
19 Materiel: equipment in its widest sense including vehicles, weapons, ammunition, fuel, etc. 
20 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.1f. 
21 Ibid, s.2. 
22 Ibid, s.3. 
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Om jag summerar NATO´s och den svenska definitionen samt Kress konstaterande om att 
logistik handlar om inputs, process och outputs framträder en koppling till logistiksystem. Det 
handlar om kunskap att anskaffa och vidaredistribuera förnödenheter till kunden. Syftet är att 
kunden skall kunna agera enligt den fastställda operationsplanen och därmed nå målen i verk-
samheten. Att olika förutsättningar som terrängen och eventuella värdlands (Host Nations) 
resurser kan påverka de logistiska operationerna visar Lt. General Pagonis på i sin bok 
Moving Mountains.23 Sammanfattningsvis ser jag att logistik är den verksamhet som skapar 
ett effektivt flöde för att därmed kunna möta kundens behov: 

”Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, 
effective flow and storage of goods, services, and related information from point of 
origin to point of consumption for the purpose of conforming to customer 
requirements.” 24 

2.3 Interoperabilitet 
Liksom att jag har lagt fokus på NATO´s definition av logistik är det även NATO´s definition 
av interoperabilitet som jag koncentrerar mig på. Jag anser att NATO har kommit långt i 
tankarna kring en förmåga till samarbete. Enligt NATO är interoperabilitet förmåga hos 
system, enheter eller förband att ge service till och att kunna ta emot/acceptera service från 
andra system, enheter eller förband, och att tillse att de verkar i grunden gemensamt.25 

Sverige har definierat interoperabilitet med följande ord enligt NOMEN FM Remissupplaga 
1999: 

”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Det skall kunna 
ske genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller 
militära styrkor. Interoperabilitet uppnås genom en internationell 
standardiseringsprocess.”26 

Interoperabilitet är ett tungvrickningsord av rang.27 Det är slående hur nya modeuttryck 
ständigt leder till förvirring då de bara är nya ord för kända företeelser. Interoperabilitet 
handlar helt enkelt om att samarbeta med andra i en koalition i syfte att nå uppställda mål, 
eller som Nationalencyklopedin har översatt det engelska ordet interoperability – 
samordningsförmåga.28 Inom logistiken innebär det förmåga att samverka såväl nationellt 
inom Försvarsmakten och med övriga delar av samhället som internationellt med andra 
nationers stridskrafter och/eller andra aktörer.29 

                                                      
23 Pagonis William G. Lt. General (1992): Moving Mountains: Lessons in Leadership and Logistics from the 
Gulf War, Harvard College, Harvard Business School Press, United States of America, s.59. 
24 Berglund, Magnus, Doktor: föreläsning för Logistik- och Managementprofilering i ”3-partslogistik”, 060228, 
FHS, Stockholm. 
25 NATO (2000): AJP-4.6, Multinational Joint Logistic Centre Doctrine (MJLC), s.Glossary-3. 
26 Högkvarteret (2005): Försvarsmaktens Grundsyn Logistik Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, s.36. 
27 Sjöblom, Ingvar (2005): Interoperabilitet i multinationella operationer. Fallstudie Liberia (LA01) och tankar 
inför framtiden, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr.10, KVI, Försvarshögskolan, Stockholm, s.1. 
28 http://www.ne.se/jsp/esse/web_translate.jsp?txt_translate=interoperability 
29 Högkvarteret (2005): Försvarsmaktens Grundsyn Logistik Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, s.18. 
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Interoperabilitet är en förutsättning för att nå resurseffektiva lösningar på verksamheter.30 
Detta uppnås, enligt NATO, genom tre principiella vägar:31 

• Ett Lead Nation-koncept. 

• Att order och direktiv kommer från den centrala ledningen. 

• Att nationer godkänner standardiseringar, där NATO´s STANAG32 är ett exempel. 

NATO genomför redan idag en standardiseringsprocess vilket fungerar som limmet mellan 
medlemsländerna.33 Utan den processen blir det troligen problematiskt för NATO att agera 
gemensamt. Målsättningen med standardiseringsprocesserna, STANAG34, är att öka 
alliansens operativa effekt (effectiveness) och att förbättra effektiviteten (efficiency) vid 
tillgängliga resurser,35 då det finns en klar relation mellan interoperabilitet och effektivitet.36 
Vid multinationella insatser är samarbete mellan alla enheter essentiellt. Här måste hänsyn tas 
till standardiseringar av materiel, förnödenheter och procedurer redan vid planeringar och 
produktion av system och materiel.37 

För att ett lands styrkor skall ha multinationell interoperabilitet är ett av huvudspåren att det 
finns en logistisk interoperabilitet (de andra är en operabilitet inom organisationen, det sociala 
arvet/beteendet och slutligen metodiken och de metoder som nyttjas).38 Den logistiska 
interoperabiliteten handlar om förmågan att förse och ta emot logistiska tjänster.39 

                                                      
30 Med resurseffektivitet menas att uppnå efterfrågad effekt till lägsta möjliga resursutnyttjande. Kostnader är 
inte bara ekonomiska medel utan också personal, materiel, anläggningar och andra så kallade kringkostnader. 
31 NATO: NATOS NATIONS and Partners for Peace, Independent Review of Economic, Political and Military 
Cooperation, Volume 47, No 4/2002, s.46. 
32 NATO´s Standardization Agreements, STANAG, är ett exempel som leder till ökad interoperabilitet i och med 
avtal om gemensamma metoder och materiel. 

NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.161. 
33 NATO: NATOS NATIONS and Partners for Peace, Independent Review of Economic, Political and Military 
Cooperation, Volume 47, No 4/2002, s.45. 
34 STANAG, Standardization Agreement, är en samling överenskommelser mellan huvuddelen av 
medlemsländerna i NATO för att anta en standardiseringsprocess att nyttja lika eller liknande utrustningar, 
ammunition, förnödenheter och förråd, operativ logistik samt administrativa procedurer. 

NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.188. 

STANAG skall leda till operativ effektivitet (flexibelt agerande med ett högt tempo) genom att öka det effektiva 
nyttjandet av militära resurser för att kunna agera inom hela skalan för alliansens uppgifter och operationer. 

Ibid, s.160. 
35 Ibid, s.160f. 
36 Codner, Michael (2003): Hanging Together, Military Interoperability in an Era of Technological Innovation, 
The Royal United Services Institute for Defence Studies, Whitehall, London, UK, s.32. 
37 NATO (2001): NATO HANDBOOK, NATO office of Information and Press, Brussels, Belgium, s.178. 
38 Sjöblom, Ingvar (2005): Interoperabilitet i multinationella operationer. Fallstudie Liberia (LA01) och tankar 
inför framtiden, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr.10, KVI, Försvarshögskolan, Stockholm, s.43ff. 
39 Codner, Michael (2003): Hanging Together, Military Interoperability in an Era of Technological Innovation, 
The Royal United Services Institute for Defence Studies, Whitehall, London, UK, s.69ff. 
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Här finns dock tre problemområden: kulturella skillnader, standardiseringsprocesserna samt 
de strategiska och operativa transporterna. Alla bör ha i minnet att logistiken skapar 
”fotspår”.40 Detta betyder att logistiken är sårbar för anfall och svår att skydda då det rör sig 
om stora volymer. Dessutom kräver logistiken väldiga ytor (som förrådsutrymmen) om stora 
volymer av förnödenheter finns i området. 

För att länder skall kunna samarbeta krävs system med förmåga att ge service till och att 
kunna ta emot service från andra länders system, vilket uppnås genom gemensamma 
standardiseringar av främst materiel/teknik och planeringsprocesser med order/direktiv som 
produkt. Detta samarbete antas leda till att logistiksystemet snabbt kan svara på oväntade 
händelser genom att flexibelt nyttja resurser från olika aktörer, civila som militära aktörer, på 
olika platser inom operationsområdet och därmed kan tempot i agerandet lättare anpassas 
efter den specifika situationen som råder just vid detta tillfälle, vilket ger en hög effektivitet i 
verksamheten. 

Genom att operationalisera begreppet interoperabilitet visar jag på vilket mätinstrument jag 
har för avsikt att använda senare i uppsatsen. Vad indikerar då att ett lands logistiksystem är 
interoperabelt eller inte? Ett lands logistiksystem är i denna uppsats att betrakta som inter-
operabelt om det bland annat i organisationen finns en inbyggd förmåga till att agera direkt 
mot oplanerade händelseutvecklingar. Interoperabiliteten ligger i möjligheten att använda sig 
av reserver, modulära enheter alternativt av en mix av olika aktörer (civila eller militära 
aktörer) som finns tillgängliga. Detta bidrar till ett nyttjande av resurser från olika länder eller 
aktörer som leder till att interoperabiliteten ökar i och med de variationer av enheter, för att 
lösa specifika uppgifter, som uppstår. Detta möjliggör ett alternativt nyttjande av resurser där 
den aktören med bäst kompetens utför anbefalld uppgift. En annan faktor kan vara samarbeten 
inom allianser eller koalitioner. Strävan i alliansens/koalitionens planering kan vara ett fram-
tagande av logistikkoncept. Denna typ av koncept eftersträvas av deltagande länder i och med 
att det innebär ett delat ansvar för logistiken och därmed troligen minskade ekonomiska 
utgifter samt ett minskat behov av resurser. Men det ställer samtidigt krav på interoperabilitet 
inom alliansen/koalitionen. Dessa koncept bidrar dessutom till flexibilitet och tempo i det 
logistiska stödet och därmed en ökad effektivitet. Denna planering är ett steg mot den förtänk-
samhet som är viktig för en logistiker. Förtänksamheten bidrar till ett rätt nyttjande (rätt 
förnödenhet på rätt plats i rätt tid) av tillgängliga resurser och därmed ökat samarbete för att 
stödet skall bli så optimalt som möjligt liksom även uppdragstaktik som ledningsmetod hos 
chefer på alla nivåer gör. Uppdragstaktik tillsammans med enkla planer41, som är ett resultat 
av planeringen, gör att även i stressade situationer kan det logistiska stödet lösas ut i och med 
att alla i logistikorganisationen vet vad som skall göras. Uppdragstaktik leder till möjlighet att 
nyttja ingående resurser interoperabelt i och med att ledningsmetoden är känd. Ett 
användande av enkla planer bidrar också till interoperabilitet då det står klart för alla resurser 
vad som skall genomföras. 

                                                      
40 Logistiska fotspår är samlingen av människor, materiel, förråd av förnödenheter, anläggningar och andra 
resurser nödvändiga för att förse de stridande med stöd. Termen fotspår har blivit användbar term för den så 
kallade bakre logistiken. 

Tuttle Jr, General William G. T (2005): Defense Logistics for the 21st Century, retired from U.S. Army, 
Annapolis, USA, s.Preface IX. 
41 Min uppfattning är att nyttjandet av enkla planer idag inte är särskilt hög utan att dagens planer är tämligen 
långa med mycket text. Detta anser jag har sin grund i att militära operationer idag, kanske jämfört med på 
Napoleons tid, i huvudsak är politiskt styrda vilket ställer krav på konsensuslösningar för att få igenom beslut. 
Detta i sin tur leder till att planerna är invecklade för att på så sätt skapa handlingsfrihet för den politiska nivån 
att agera. Dock är strävan att uppnå enkla planer enligt de litteraturstudier som jag genomfört. 
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En annan essentiell ingående del i planeringen är att se på möjlighet att nyttja redan befintlig 
infrastruktur. Det leder till att beslutsfattare kan nyttja tillgänglig infrastruktur interoperabelt i 
och med den ökade tillgången på resurser som uppstår i stället för att enbart använda sig av 
egen infrastruktur. Detta höjer dessutom tempot i det logistiska flödet genom ett alternativt 
nyttjande av olika vägar, förråd, aktörer med mera för att flödet skall nå kunden. 

Ytterliggare en starkt bidragande faktor till interoperabilitet hos system är en standardisering 
av materiel (vilket kanske är det första man tänker på när man hör ordet interoperabilitet).42 
Standardiseringar bidrar till ökad förmåga att ge och ta emot stöd av förnödenheter från andra 
aktörer än sina egna.43 Denna förmåga leder, som en följd av detta, till en förbättrad 
uthållighet för styrkorna vilket bidrar till att de kan agera flexibelt och med tempo över tiden 
och därmed med högre effektivitet i verksamheten. 

                                                      
42 NATO (2000): AJP-4.6, Multinational Joint Logistic Centre Doctrine (MJLC), s.Glossary-6. 
43 NATO (2000): AJP-4.6, Multinational Joint Logistic Centre Doctrine (MJLC), s.Glossary-3. 
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3 Metod 
Metoden jag har nyttjat mig av i min uppsats för att kunna svara på delfrågorna är en 
jämförelse av fyra olika länders logistiksystem. Jag har valt att undersöka nyttjandet av 
logistiksystem sett ur tre olika parametrar, förmågan till flexibilitet, tempo och effektivitet. 
Dessa parametrar har en relation till ytterliggare en parameter – interoperabilitet (som är en 
förutsättning för ett lyckat samarbete). Förmågan till interoperabilitet kommer att jämföras 
och analyseras för att därmed ge svar på problem-ställningen. För att få en fördjupad kunskap 
om ämnet har jag i mitt arbete främst nyttjat mig av litteraturstudier. I och med att jag är 
intresserad av den metod som ländernas logistik-system använder sig av idag, 2006, så har jag 
sett att en studie av aktuella doktriner, reglementen motsvarande har gett tillräckliga svar. 
Nackdelen skulle kunna vara att litteraturen till del är förlegad då försvarsmakters 
omstruktureringar gör att reglementen motsvarande inte har hunnit med. Fördelen är att 
litteraturen talar om idag (eller möjligen för igår om litteraturen är gammal). Jag har även vid 
behov nyttjat mig av samtal samt av e-postkontakter för att få svar på frågor/funderingar som 
dykt upp längs vägen. Intervjuer eller enkäter har jag inte nyttjat mig av då jag tror de skulle 
ha en tendens att fokusera på erfarenheter (medvetet eller omedvetet) som är nådda på olika 
sätt i samband med övningar eller insatser i oroshärdar vilket inte är vad denna uppsats har 
fokus på. 

Den teori som jag har lagt tyngdpunkten vid är Kress teori om operativ logistik. I denna teori 
ser Kress logistikresurser som olika system med olika egenskaper. Av de sju strukturella och 
operativa egenskaper som Kress visar på nyttjar jag mig av tre i denna uppsats. De tre 
parametrarna (egenskaperna) flexibilitet, tempo och effektivitet jag valt har jag gjort utifrån 
att jag anser dem vara viktiga för ett systems funktionalitet och samarbetsförmåga. Den 
övergripande parametern, interoperabilitet, är av högsta intresse för alla länder (inte enbart de 
utvalda) då det är en organisatorisk och ekonomisk fråga i dessa neddragningstider när 
samarbeten med andra aktörer kanske är den väg som är rimlig i strävandet mot fred och 
säkerhet på vår jord. 

Uppsatsen inleds med att begrepp definieras för att ge läsaren min tolkning av dem i mitt 
fortsatta arbete. Därefter har jag definierat och operationaliserat de tre parametrar flexibilitet, 
tempo och, effektivitet för min kommande undersökning av olika länders förmåga att nyttja 
respektive logistiksystem samt den senare jämförelsen av dem. Med ”operationalisering” 
avser jag således att ge en teoretisk definition en eller flera indikatorer44 och därmed skapar 
jag ett mätinstrument för respektive egenskap. Dessa mätinstrument blir det analysverktyg 
som jag senare har för avsikt att använda mig av i min analys. 

                                                      
44 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2004): Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s.57. 
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Validiteten i operationaliseringen anser jag är god i och med att indikatorerna är en naturlig 
följd av den teoretiska definitionen av egenskaperna (parametrarna) som är gjorda45 och den 
överensstämmelse som därmed finns mellan den teoretiska definitionen och de operationella 
indikatorerna.46 Om denna begreppsvaliditet är god (vilket jag anser att den är) och 
reliabiliteten (det vill säga tillförlitligheten, att det inte är några slumpmässiga eller 
osystematiska fel) är hög (vilket jag anser att den också är) så blir det en god resultatvaliditet, 
vilket är den som svarar på frågan om jag undersöker det jag påstår att jag undersöker i upp-
satsen (vilket jag anser att jag gör).47 

Efter detta har jag studerat huruvida respektive berört land svarar upp mot parametrarna 
flexibilitet, tempo och effektivitet. Dessa parametrar har jag kopplat till fyra variabler 
(organisation, ledning, utrustning och överenskommelser angående nyttjande/samarbeten) för 
att vara tydligare i jämförelsen. De fyra variablerna har jag själv valt då jag ser dem som 
mycket betydelsefulla vid nyttjande av logistiksystem. Det finns flera fördelar med att göra 
jämförelsen mellan systemen i olika länder. Bland annat är det en väg att gå för att se hur 
ländernas förmåga till samarbete kan se ut då detta är aktuellt i och med ökade multinationella 
operationer. Även om antalet parametrar är få, men väl utvalda, blir det intressant då länderna 
redan har en relation till varandra. Detta följs av en jämförelse av hur likheter och skillnader i 
nyttjandet av logistik-system hos USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige påverkar 
förmågan till interoperabilitet. 

Den efterföljande diskussionen med slutsatser visar på den empiriska undersökningens 
resultat av hur USA´s, Storbritanniens, Tysklands och Sveriges logistiksystem kan agera 
interoperabelt och därmed ger det läsaren en bild av hur ett utvecklat logistiskt samarbete 
fungerar idag. 

3.1 Källmaterial och källkritik 
Källmaterialet, som jag har använt mig av, har hämtats ur litteraturstudier. Litteraturen består 
i huvudsak av doktriner, reglementen, manualer och handböcker. Den studerade litteraturen är 
vald utifrån att det skall beröra dagens sätt att nyttja logistiksystem. Dock sprider det lite i 
tiden i och med försvarsmakternas omstruktureringar det senaste decenniet. Från att viss 
litteratur känns lite förlegad (men det finns inget nyare som är fastställt) till visioner i 
doktriner (som dock gäller för även idag men strävar framåt). Litteraturen är skriven främst på 
svenska eller engelska. Den engelska litteraturen ställer krav på att tolkning och omsättning 
av informationen har skett på ett lämpligt sätt. 

                                                      
45 God validitet är att ha god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer och 
att mäta det som vi påstår att vi mäter. En god validitet är en förutsättning för att erbjuda trovärdiga tolkningar av 
verkligheten. 

Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2004): Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, s.59. 
46 Ibid, s.61. 
47 Ibid, s.67. 
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I den litteratur som jag har läst om logistiksystem i USA, Storbritannien och Tyskland, är det 
ofta skrivet i form av NATO. Därför blir det mycket ”NATO” i respektive lands empiriska 
undersökning. Att det är så när det gäller USA är inte så förvånansvärt då det landet är den 
största medlemmen i NATO och blir därmed med automatik ledande över mycket. Men även 
de två andra länderna är viktiga aktörer inom NATO. För att inte behöva repetera samma text 
i dessa tre länder så gäller det som står om NATO´s agerande under respektive NATO-land i 
empirin även för de andra NATO-länderna i denna uppsats. Särskild specifik information 
kommer dock att noteras under respektive land. 

För Tysklands del har jag läst litteratur om drivmedelsfunktionen i tyska Försvarsmakten för 
att kunna exemplifiera en specifik förnödenhet i min uppsats. 

Jag anser att litteraturen källkritiskt kan sorteras under tendenskriteriet. Litteraturen för 
respektive land visar på att den egna försvarsmakten styrs av en god förtänksamhet för att 
således vara så kompetent som möjligt för att lösa alla uppgifter på bästa sätt och därmed vara 
ett föredöme för andra nationers försvarsmakter. Det är klart att det egna landet vill vara ett 
föredöme (bäst?), men hur ser det i verkligheten? 

Litteraturstudierna har kompletterats efter hand med direkta personkontakter i form av möten, 
telefonsamtal eller e-postkontakt för att bringa klarhet i frågetecken. I huvudsak har dock 
primärkällor använts. 
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4 Teori  

4.1 Manöverteori 
Det känns logiskt att börja min teorikoppling med att se på manöverteorin då detta är 
grunden.48 Manöverteorins grund bygger på militärteoretikern Carl von Clausewitz ord om att 
”Kriget är alltså en våldsakt för att påtvinga motståndaren vår vilja”.49 Manövertänkande 
handlar om hur vilja och resurser skall nyttjas på bästa sätt för att nå uppsatta mål. 
Motståndarens organisation, sammanhållning och moral är vitalare mål än hans stridskrafter. 
Det grundläggande för manövertänkandet är att motståndaren kan besegras utan att 
huvudstridskrafterna skall behöva nedkämpas och där syftet är att uppnå system-chock. 
Systemchock är en utveckling av den ryska tanken om operativ chock, Udar. Udar kan 
närmast översättas med slag eller anfall och kom att avse att man genom ett slag skulle för-
sätta motståndaren ur stridbart skick. Detta kunde således uppnås genom att man lamslog 
motståndarens vilja hellre än att förstöra hans resurser (målet behöver alltså inte vara den 
svårare uppgiften att besegra hans huvudstridskrafter). De oförutsedda händelserna, 
friktionerna, gör dock att krigets dynamik är ständigt föränderligt.50 Människor, materiel och 
miljöfaktorer påverkar händelserna vilket kan leda till att det önskade eller förväntade 
händelseförloppet går om intet. En förutsättning för att kunna nyttja händelseutveckling till 
sin egen fördel är att man har initiativet.51 Manövertänkandet, liksom krigets miljö, ställer 
höga krav på flexibilitet.52 De militära förbanden verkar idag (främst vid internationella 
insatser) i komplexa situationer under stor osäkerhet och tidspress. Att i sådana situationer 
vänta på korrekta beslutsunderlag gör att initiativet kan gå över till motståndaren. 

Grunden för Försvarsmaktens agerande är alltså manövertänkandet, vilket är Försvarsmaktens 
uppfattning om hur vilja och resurser skall nyttjas.53 Manövertänkandet syftar således till att 
nå avgörande genom att åstadkomma systemchock. Detta underlättas genom att använda 
Försvarsmaktens ledningsfilosofi som är uppdragstaktik.54 Den förutsätter en filosofi som 
kännetecknas av initiativkraft.55 Manövertänkandet anmodar även ett högt tempo.56 Detta 
förutsätter att chefer på alla nivåer nyttjar uppkomna situationer till sin egen fördel – att ha 
den initiativförmåga som krävs för att snabbt och flexibelt dra nytta av den nya händelse-
utvecklingen för att effektivt lösa ut de uppgifter som är satta mot de ställda målen. 

                                                      
48 Högkvarteret (2002): Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s.81. 
49 von Clausewitz, Carl (2002): Om kriget, översättning och granskning: Mårtensson, Hjalmar, Klaus-Richard 
Böhme och Alf W Johansson, Bonnier, Stockholm, s.29. 
50 Högkvarteret (2002): Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s.20. 
51 Ibid, s.86. 
52 Ibid, s.90. 
53 Ibid, s.81. 
54 Ibid, s.90. 
55 I uppdragstaktiken ställer chefen uppgiften och tilldelar resurser och handlingsregler men lämnar så mycket 
som möjligt av genomförandet till den underställda chefen. Samordning säkerställs genom att chefens vilja och 
uppdragets syfte och innebörd tydligt förmedlas till de berörda. 
56 Högkvarteret (2002): Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s.90. 
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Vid planering av nyttjande av resurser är det viktigt att skapa gynnsamma förutsättningar för 
framgång i operationen, för att uppnå systemchock. En sådan förutsättning kan vara en 
logistikers närvaro och kompetens för att, av tillgängliga resurser, skapa system för att 
operationen inte skall nå sin kulminationspunkt. Detta talar Moshe Kress om i sin bok 
”Operational Logistics”. 

4.2 Operativ logistik 
Doktor Moshe Kress, som bland annat har lett flera projekt inom logistikforskningen för den 
israeliska försvarsmakten i många år, visar i sin bok ”Operational Logistics” vikten av att 
tidigt ta med logistikern, och därmed logistiken, i all verksamhet (planering, implementering 
och övervakning) för att stödja den militära operationen.57 ”Operational Logistics” förklarar 
militär-logistik i termerna av de teoretiska grunderna för operativ logistik och dess 
tillämpningar. Jag har tagit fasta på innehållet i Kapitel 3 som berör grunderna i operativ 
logistik där Kress dels visar på att operativ logistik är att organisera system av logistiken samt 
de logistiska egenskaper som han anser vara vitala.58 

Operativ logistik (Operational Logistics, OpLog) understödjer och upprätthåller följaktligen 
militära operationer och fälttåg för att nå de strategiska målen.59 OpLog är förknippad med 
den operativa nivån och med ett specifikt operationsområde. De uppdrag som OpLog skall 
lösa ut är generella och handlar om att upprätta logistiksystem i operationsområdet samt att 
verka och att förutse, analysera och prioritera kommande logistikbehov kopplat till de 
operativa målen. Operativ logistik (OpLog) skall i första hand inte stödja de stridande 
förbanden (det är den taktiska logistiknivån) utan genomföra verksamhet och operativa för-
flyttningar inom operationsområdet.60 Eftersom de operativa målen är fastställda i förhållande 
till tid och rum måste även de logistiska förmågorna vara specificerade mot dessa. I praktiken 
handlar det om att upprätta en logistikinfrastruktur i form av förband, faciliteter och under-
hållsvägar (kommunikationsvägar) i de bakre delarna av operationsområdet och att upprätta 
ett nätverk av logistikförband inom operationsområdet för att således slutligen kunna 
underhålla operationen i sin helhet.61 

Kress har i sin bok delat upp de operativa logistiska egenskaperna62 i två separata typer: 
erfarenhetsmässiga egenskaper som visar på hur logistiken agera inom operationer på den 
operativa nivån alternativt strukturella och operativa egenskaper, vilka är konkreta, som visar 
på viktiga egenskaper som logistiken nyttjar i operationen för att lösa sina uppgifter.63 

                                                      
57 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.vii. 
58 Ibid, s.37ff. 
59 Ibid s.37. 
60 Ibid, s.41. 
61 Ibid, s.47. 
62 The Principles of OpLog, där ”principles” senare ersätts med ”properties”. 

Ibid, s.58. 
63 Ibid, s.57f. 
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De beprövade egenskaperna visar på en relation mellan logistiken och operationerna i ett 
operationsområde.64 Egenskaperna är abstrakta och är kopplade till ad hoc-situationer i vilka 
man kan först i efterhand kan konstatera att någon agerat med dessa egenskaper.65 Dessa 
egenskaper är synkronisering, förutseende och improvisation.66 Synkroniseringen skall ske 
mellan striden i operationen och det logistiska flödet. Striden är händelsestyrd och logistiken 
är tidsstyrd (påverkad av den tid som det logistiska flödet tar från att behov uppstår tills det är 
återfyllt). Slutsatsen blir att tempot i de två processerna, verksamheterna, inte alltid samman-
faller. Därmed blir synkronisering av verksamheten (koordinering mellan den operativa 
klockan och tiden för det logistiska flödet) en av de viktigaste målsättningarna att uppnå med 
stöd av de erfarenhetsmässiga egenskaperna för att nå ”operativ harmoni”. 

Den andra beprövade egenskapen som associeras med sambandet mellan operationer och 
logistik är förutseende.67 Logistiskt förutseende har inget med en övernaturlig förmåga till 
vision eller en exakt prognos att göra på grund av de friktioner som finns på ett stridsfält. Det 
handlar om behov av att kontinuerligt och systematiskt bedöma den framtiden riktningen av 
operationen och därmed vilka följderna blir för logistiken. Förutseende är en viktig egenskap 
för att en operativ plan skall bli logistiskt hållbar. En god kommunikation mellan befäl-
havaren och logistikern är därför nödvändigt för en framgångsrik operation och består av 
främst ingångsfaktorer berörande underrättelser, operationens genomförande och slutligen de 
logistiska förmågorna. En logistiker måste handla proaktivt och förutse befälhavarens behov i 
motsats till att reagera på behoven. En operation kommer troligtvis aldrig att genomföras som 
den är planerad på grund av de friktioner som konstant uppträder på stridsfältet oavsett om det 
finns motståndare där eller inte.68 Den tyske militärteoretikern Clausewitz har uttryck 
friktioner som: 

”Friktioner är det begrepp, som mer eller mindre motsvarar de faktorer som skiljer 
det verkliga kriget från kriget på pappret.”69 

En befälhavare måste därför vara kapabel till att göra förändringar i planen kopplat till 
händelseutvecklingen. Logistikern måste snabbt finna effektiva lösningar på de eventuellt 
oförutsedda logistiska problem som därmed dyker upp. Han måste improvisera. Generellt sett 
så är egenskapen att kunna improvisera viktigare på taktisk nivå än på operativ nivå då lokala 
lösningar på uppdykande problem är ett sätt att föra striden vidare. Dock kan det få vidare 
följder på högre nivåer som påverkar hela operationen. För att kunna improvisera krävs det en 
flexibel logistisk organisation i bakgrunden och uppdaterad information om möjligheter att 
nyttja den. Men också en förmåga till mental kreativitet hos befälhavare och logistiker 
kompletterat med ett fungerande ledningssystem. Improvisation ersätter inte förutseende, det 
bara kompletterar det när saker inte går som planerat. 

                                                      
64 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.58. 
65 Ibid, s.60f. 
66 Ibid, s.58. 
67 Ibid, s.59. 
68 Ibid, s.59f. 
69 von Clausewitz, Carl (2002): Om kriget, översättning och granskning: Mårtensson, Hjalmar, Klaus-Richard 
Böhme och Alf W Johansson. Bonnier, Stockholm, s.79. 
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De strukturella och operativa egenskaperna kan ses som kriterier i en operativ logistikplan 
under planeringsskedet av operationen.70 I vissa lägen är några egenskaper mer prioriterade än 
andra och omvänt. Dessa egenskaper är konkreta och kan därför i planeringen evalueras före 
implementering på stridsfältet. Viktigt är att de strukturella och operativa egenskaperna är 
användbara parametrar vid mätning av kvaliteten i den operativa logistikplanen. Inom 
litteraturen finns det flera olika listor på egenskaper, men generellt sett kan de ensas i följande 
strukturella och operativa egenskaper: flexibilitet, uppnåelighet, kontinuitet, tempo, enkelhet, 
överlevnad och effektivitet. Önskan är att kunna maximera flexibilitet, kontinuitet och så 
vidare med ett undantag – tempo.71 Tempot måste anpassas efter hastigheten på operationen 
(inte för sakta och inte för fort). Kress har noterat att egenskaperna är beroende av varandra 
och att det förekommer kompromisser bland dem. Att nå en hög nivå av en särskild egenskap 
i OpLog kan ske på bekostnad av en annan egenskap. Rätt inställning av egenskapernas nivåer 
är en nyckelfaktor i ett välbalanserat OpLog system. 

Efter att ha studerat Kress bägge typer av logistiska egenskaper har jag valt att koncentrera 
mig på de strukturella och operativa egenskaperna. I min kommande jämförelse av logistik-
system är det konkreta egenskaper som visar på hur systemet nyttjas som jag är intresserad av 
och då faller de erfarenhetsmässiga egenskaperna automatiskt ifrån. Jag har valt att 
koncentrera mig på följande egenskaper: flexibilitet, tempo och effektivitet. Detta för att jag 
anser att dessa egenskaper är, och har alltid varit, viktiga faktorer på stridsfältet. Manöver-
tänkandet, liksom operativ logistik, är beroende av dessa egenskaper för att uppnå den 
systemchock som är målet med striden. De tre egenskaperna är beroende av varandra och har 
en relation sinsemellan anser jag (se Bild 1, sid 26). Jag ser att det finns en egenskap som de 
tre i och med sina relationer kan påverka, nämligen förmågan till interoperabilitet. Det är en 
organisations förmåga att nyttja sina egenskaper för att nå bästa framgång i sitt agerande i en 
multinationell operation. Nedan kommer jag nu att definiera och operationalisera de tre 
egenskaperna (flexibilitet, tempo och effektivitet). 

Flexibilitet 

Flexibilitet är en egenskap som är kopplad till system och som visar på en förmåga att hantera 
förändringar i systemet.72 Vid operativ logistik (OpLog) är flexibilitet förmågan att justera 
och effektivt svara på förändringar i den operativa planen och i striden. Ett system är flexibelt 
om dess enheter och processer snabbt kan svara på nya hinder, fordringar och förändringar i 
miljön på ett sådant sätt att systemets mål fortfarande kan nås. Därmed leder flexibiliteten till 
en viss robusthet i en situation som annars är osäker och kaotisk.73 I praktiken innebär 
flexibilitet inom logistiken att göra det möjligt att snabbt aktualisera fördelningen av 
resurserna i OpLog-systemen och att vid behov göra förändringar i det logistiska flödet för att 
anpassa den logistiska verksamheten till de nya kritiska behov som uppstått. Dock kan inte 
överskridande flödet på en plats kompensera bristen på ett annat ställe. 

                                                      
70 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.61. 
71 Ibid, s.68. 
72 Ibid, s.62. 
73 Ibid, s.187. 
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Uppdragstaktik strävar mot handlingsfrihet, och därmed flexibilitet, genom att snabbt kunna 
göra dessa ändringar i resursfördelning och i själva flödet.74 Uppdragstaktik, som stod centralt 
i den preussiska, tyska operationella teorin fram till 2:a Världskriget, är en kommando- och 
ledningsmetod.75 Detta grundar sig på personligt initiativ innanför ramen av en överordnad 
målsättning och i god Clausewitzisk anda att den starkaste viljan vinner.76 Kärnan i uppdrags-
taktik är att mål ges men sättet att lösa uppgiften överlåts till underställda chefer.77 Konsten 
att leda består i att veta när omständigheterna kräver ett nytt beslut och att chefen tar ansvar. 
Detta leder till handlingsfrihet, att ha initiativet, och underlättas av bland annat tillgång till 
reserver för att möta de eventuella friktioner som uppstår.78 Handlingsfrihet uppstår ur ett 
konsekvent användande av uppdragstaktik där tillgång till resurser finns för att agera enligt 
den nya situationen. Det är av vikt att logistikresurserna är lika flexibla som de förband som 
de understödjer.79  

Logistisk flexibilitet indelas i två olika karaktärer:80 

• Inneboende (teknisk) flexibilitet som är fysiska komponenter och tekniska kapaciteter 
inom system i OpLog som sammankopplas med en allsidig utrustning och färdighet.81 
Denna karaktär indelas sedan i två aspekter. Den första relaterar till funktionens 
inbördes förhållanden bland de logistiska tillgångarna. (som förnödenheter eller 
transportmedel). Ett system med en inneboende flexibilitet är mer flexibel än ett annat 
system om till exempel transportmedlen är allsidiga och därmed kan hantera en större 
variation av logistiska resurser. Den andra aspekten relaterar till operativa inbördes 
förhållanden mellan de stridande enheterna (”kunderna”) och de logistiska tillgångarna 
(”försörjarna”). Den inneboende flexibiliteten ökar om kunderna kan understödjas av 
en specifik logistisk resurs eller om flera olika resurser kan understödja en särskild 
kund. Som exempel kan nämnas en särskild sort av drivmedel som är anpassad för en 
bred rad av stridsfordon. 

                                                      
74 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.167. 
75 Lindquister, Per Einar (2002): En studie om Blitzkrieg-tenkningen og moderne manoeverorienterte doktriner, 
Essäer inom Krigsvetenskap, Militärteori, doktriner och manövertänkande, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 2002, s.62. 
76 Ibid, s.62. 
77 Ibid, s.63. 
78 Strohmeier, Holger (2001): Den operative ledningens utveckling i Tyskland, Essäer inom Krigsvetenskap, 
Militärteori, doktriner och manövertänkande, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 
2002, s.45. 
79 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.56. 
80 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.171. 
81 Ibid, s.171ff. 
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• Strukturell och operativ flexibilitet är mer generell och mindre påtaglig än den 
inneboende flexibiliteten.82 Strukturell flexibilitet definieras som de antal alternativ 
som kvarstår efter det att beslut är tagna. Den logistiska flexibiliteten ökar om 
logistikern kan skjuta upp beslut rörande resurser för de stridande enheterna så länge 
som möjligt. Om dessutom de logistiska resurserna är samlade i stället för att vara 
fördelade på mindre enheter blir spridningen av förnödenheterna mer flexibel. 
 

Genom att operationalisera begreppet flexibilitet visar jag på vilket mätinstrument jag har för 
avsikt att använda senare i uppsatsen. Vad indikerar då att ett lands logistiksystem kan agera 
flexibelt? I denna uppsats anses ett system vara flexibelt om det finns organiserade styrkor 
som inte nyttjas dagligen utan som står i beredskap för att med kort varsel kunna sättas in där 
behov uppstår.83 Dessa styrkor har erfarna beslutsfattare som agerar enligt uppdragstaktiken 
och där målet är att resurserna skall finns på rätt plats i rätt tid. Deras erfarenhet och metoden 
uppdragstaktiken gör att beslut kan skjutas upp och ändå agerar beslutsfattare i chefens anda. 
Detta i sin tur leder till en förmåga att improvisera genom att exempelvis ändra riktningen på 
flödeskedjan alternativt kraftsamla förnödenheterna till ett visst område för att bibehålla 
initiativet i verksamheten.84 En faktor som också påverkar förmågan till flexibilitet i 
agerandet är om det sker en standardisering av materiel. Finns det exempelvis en förmåga att 
använda utbytbara materielenheter mellan olika aktörer leder det till ett flexibelt nyttjande av 
logistiksystemens agerande. 

Tempo 

Tempo kräver ett aktivt nyttjande av tiden för att nå egna syften – att komma innanför 
motståndarens beslutscykel. Detta bidrar till operativ handlingsfrihet för våra förband,85 det 
vill säga att i olika tidsperspektiv kunna anpassa resurserna till rådande läge och att former 
för samverkan med andra olika aktörer är utvecklade.86 Ett organiserat system, till exempel ett 
drivmedelssystem, som nyttjas rätt skapar handlingsfrihet för användaren. Manövertänkandet 
uppmanar även det till ett högt tempo.87 Här är det essentiellt att chefer på alla nivåer själv-
ständigt kan agera i enhetlighet med chefens vilja (uppdragstaktik till skillnad från en 
centralstyrning) och att det finns initiativförmåga. Enkla planer underlättar en eventuell 
improvisation. Detta förutsätter emellertid att chefen kan nyttja fördelarna av de uppkomna 
situationerna och/eller lösa oförutsedda problem för att säkerställa att verksamheten fortgår. 

                                                      
82 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.178f. 
83 Strohmeier, Holger (2001): Den operative ledningens utveckling i Tyskland, Essäer inom Krigsvetenskap, 
Militärteori, doktriner och manövertänkande, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 
2002, s.45. 
84 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.63. 
85 Högkvarteret (2005): Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), Försvarsmakten, Stockholm, s.82. 
86 Högkvarteret (2002): Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s.59. 
87 Ibid, s.90. 
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Logistik är dock tidskrävande.88 Generellt visar logistikens tempo på hastigheten av flödet i 
det logistiska nätverket av förband och organisationer. Om nätverket kan använda sig av en 
utrustning som är väl känd och inövad kommer tempot att automatiskt öka. Det logistiska 
flödet är beroende av två egenskaper – kontinuitet för ett positivt och stadigt flöde av logistik-
resurser och en flexibilitet som bestämmer omfattningens hastighet. Kan flödet använda sig 
av redan existerande infrastruktur i form av bland annat hamnar, flygfält och transportvägar 
(Point of Embarkation POE, Point of Debarkation POD och Line of Communication LOC) 
finns det sannolikhet att agera med önskat tempo. 

Genom att operationalisera begreppet tempo visar jag på vilket mätinstrument jag har för 
avsikt att använda senare i uppsatsen. Vad indikerar då att ett lands logistiksystem kan agera 
med ett anpassat tempo i verksamheten? I denna uppsats anses ett system kunna agera med 
tempo, varierat efter omständigheterna, om ett lands militära styrkor har operativ handlings-
frihet genom att nyttja sig av sammansatta förband efter förutsättningarna. Detta uppstår 
bland annat genom att man förfoga över en modulär, befintlig organisation så att enheter kan 
sättas samman vid användande för att därmed anpassas till varje enskild situation. En annan 
faktor som påverkar förmågan till att agera i ett anpassat tempo är strävan att använda sig av 
enkla planer där uppgifterna och ansvaret är tydliga. Denna enkelhet gör att beslutsfattarna 
har möjlighet att nyttja de resurser som står till förfogande i ett väl anpassat tempo. En god 
infrastruktur, främst i form av anläggningar och kommunikationer, ökar enkelheten i verk-
samheten i och med att det säkerställer en kontinuerlig tillförsel av förnödenheter. Strävan bör 
vara att så långt som möjligt skall denna infrastruktur var väl inövad med de aktuella 
aktörerna. Om materielen är organisationens egna ökar möjligheterna ytterliggare till ökat 
tempo då den materielen är väl känd och inövad för brukaren kontra eventuell ny 
standardiserad materiel. 

Effektivitet 

För det svenska ordet ”effektivitet” finns det två engelska översättningar. Med de engelska 
begreppen effective och efficiency syftar jag på följande, enligt de svenska översättningarna i 
Norstedts engelska/svenska lexikon: effective – adjektivet effektiv (att vara effektiv), 
efficiency – substantivet effektivitet (kopplat till prestation). Den indelning och omfattning av 
den logistiska verksamhet som sker på operativ nivå gör att effektivitet (efficiency) måste 
kombineras med effekten (effectiveness).89 Med begreppet effektivitet, som jag har valt som 
en parameter, syftar jag härmed på det engelska ordet efficiency – att nå effektivitet i verk-
samheten då jag ser begreppet mer intressant att diskutera på den operativa nivån. Effective –
att vara effektiv - är närmare kopplat till den taktiska nivån. Vid logistisk effektivitet på den 
operativa nivån är det främsta problemet att fördela resurserna bland alla konkurrerande krav 
som kontrast till den taktiska logistiken som berör typer av ”här och nu”-effekt 
(effectiveness).90 Effektiva överväganden ställs på rad från att fastställa prioriteringar av det 
logistiska stödet till att sätta det mest ekonomiska transportschemat för att tillfredsställa de 
operativa behoven. 

                                                      
88 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.64. 
89 Ibid, s.43. 
90 Ibid, s.66. 
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För att ett land skall ha förmåga till att agera med effektivitet i sitt handlande finns det behov 
av kompetenta och handlingskraftiga beslutsfattare som tidigt i planering tar med faktorn 
logistik. Logistikern tillsammans med chefen skall fastställa prioriteringarna och därmed vilka 
resurser (logistikresurser) som skall lösa de operativ behov som finns planmässigt men även 
de som dyker upp efter hand. Ytterliggare tecken på ett effektivt agerande är att nyttja sig av 
outsourcing och civila kontraktorer. En väl avvägd logistikorganisation där man låter dem 
som har funktionen som sin kärnverksamhet får lösa ut detta bidrar till en ökad effektivitet. 
Dessutom frigörs militära resurser till att sättas in där behov för dem verkligen finns, såsom i 
områden där saknad av infrastruktur eller hög hotbild finns. Ett samarbete med andra länder i 
allianser eller koalitioner för att bygga upp logistikkoncept (där den logistiska verksamheten 
delas mellan de inblandade) är också en väg att gå, till exempel där ett land är huvudansvarig 
(Role Specialist Nation (RSN)), för i detta fall drivmedelshanteringen. Viktigt för att uppnå 
effektivitet är att resurserna blir allsidiga och standardiserade för att på så sätt kunna nyttjas 
varierat. 

Genom att operationalisera begreppet effektivitet visar jag på vilket mätinstrument jag har för 
avsikt att använda senare i uppsatsen. Vad indikerar då att ett lands logistiksystem kan nå 
effektivitet i sin verksamhet? I denna uppsats anses ett system kunna uppnå effektivitet 
(efficiency) om verksamheten planeras så att rätt resurs nyttjas vid rätt tillfälle och på rätt 
plats och därmed undviks pareringar i verksamheten som oftast blir kostsamma (bland annat 
resursmässigt och ekonomiskt). Planeringen av logistiken, som i en multinationell operation 
bör ske tillsammans med deltagande nationer, leder till en rad positiva effekter på verksam-
heten i och med den förtänksamhet som uppstår. Målet bör sannolikt vara att prioritera de 
resurser som står till förfogande för att därmed öka effektiviteten i och mellan logistiksystem. 
Planeringen leder troligen bland annat till att en väl avvägd logistikorganisation kan nyttjas. 
Med detta menas att en lagom mix av civila och militära aktörer används för att således uppnå 
hög effektivitet genom att principen ”rätt resurs på rätt plats” nyttjas. Denna mix av aktörer 
kan också uppstå, som ett komplement till att enbart militära resurser från olika deltagande 
länder nyttjas, om ett resultat av planeringen leder till att färdiga utarbetade logistikkoncept av 
typen HN, Host Nation, eller RSN, Role Specialist Nation, uppstår (vilket torde vara strävan i 
logistiksamarbetet). Oavsett om det är en väl avvägd logistikorganisation eller utarbetade 
logistikkoncept, vilket således underlättas av samarbeten med andra aktörer och eventuellt 
kontrakteringar, bidrar det till effektivitet i den logistiska verksamheten i och med att logistik-
resurserna används där de gör mest nytta. Men allt planerande för nyttjandet av olika aktörer 
blir förmodligen inte aktuellt om inte kunskapen om att metoderna och materielen dem 
emellan passar ihop. En faktor som påverkar effektivitet är att materielen är standardiserade 
för att därmed klara av att lösa uppgiften - stödja de stridanden enheterna – oavsett vem som 
har den uppgiften. En standardiseringsprocess torde vara påbörjad för att ett gemensamt 
arbete skall slutföras och att därmed uppnå effektivitet. 
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4.3 Sammanfattning 
Krigföringsförmågan är avgörande för att försvarsmakter skall kunna lösa sina uppgifter.91 
Den förmågan utgörs bland annat av resurser och vilja (fysiska och moraliska faktorer) och är 
grunden för den svenska Försvarsmaktens agerande. Manöverteorin omfattar principerna för 
hur fysiska och moraliska faktorer bäst skall användas för att uppnå de satta målen. Manöver-
tänkandet skall motsvara kraven på att skapa handlingskraft i form av bland annat flexibilitet, 
anpassat tempo och effektivitet för att kunna svara upp mot oväntade händelseförlopp. Jag 
anser med detta att jag kan titta på logistiksystem ur ett manöverteoretiskt perspektiv. 
Logistiksystemets uppbyggnad stödjer detta då de ingående delarna löser sin specifika uppgift 
och att helheten, alla ingående delars verksamhet tillsammans, därmed bildar ett system som 
har en inneboende vilja. Viljan berör förmågan att agera flexibelt med snabba förändringar i 
striden och det logistiska tempot men ändock med en effektivitet som gör att planen för verk-
samheten uppfylls (här finns det åter stöd i manöverteorin där manövertänkandet uppmanar 
till ett högt tempo och ställer höga krav på flexibilitet i agerandet för att därmed effektivt 
kunna lösa ut de förelagda uppgifterna). Detta talar även Kress om i sin bok ”Operational 
Logistics” – att med hjälp av konkreta egenskaper se att det finns kvalitet i den planerade 
verksamheten (tillgång på resurser och en vilja att skapa bästa förutsättningarna för 
verksamheten). Fördelen med Kress teori ser jag är att han tydliggör att system har olika 
egenskaper, av vilka jag har kopplat denna uppsats till de konkreta egenskaperna. För system 
med konkreta egenskaper visar han även på vikten av att i den operativa logistiken tydliggöra 
dessa under planeringsstadiet. Under planeringen kan de analyseras och evalueras före den 
faktiska implementeringen på stridsfältet för att därmed mäta kvaliteten i den operativa 
logistiska planen.92 Jag ser ingen nackdel med att nyttja Kress teori, oavsett om det gäller 
erfarenhetsmässiga eller strukturella och operativa egenskaper, då egenskaperna tillför 
systemet förmågor som tillsammans kan bli något större, vilket är av intresse för denna 
uppsats. Kress talar om sju grupper av egenskaper av vilka jag har valt ut tre: flexibilitet, 
tempo och effektivitet. Jag ser dessa som vitala vid samarbeten, samt att koncentrera mig på 
alla sju faller inte inom ramen för en c-uppsats. Dessa tre egenskaper har en relation till 
varandra. De tillsammans leder till en förmåga som är essentiellt för att uppnå framgång i 
samarbeten – nämligen interoperabilitet. Ett interoperabelt logistiksystem har troligen alla 
dessa tre egenskaper inbyggt i sin organisation vilket bidrar till att dess agerande inte kräver 
omställningar utan kan direkt vara verksam för att uppnå hög effektivitet genom ett flexibelt 
och tempofyllt uppträdande. 

                                                      
91 Högkvarteret (2002): Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s.75f. 
92 Kress Moshe (2002): Operational Logistics, The Art and Science of Sustaining Military Operations, Kluwer 
Academic Publishers, USA, s.61. 
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Jag ser att de tre egenskaperna som jag har för avsikt att jämföra har en förmåga att agera var 
för sig. Men relationen dem emellan (se Bild 1) gör att helheten leder till en övergripande 
egenskap som bör eftersträvas då den är av vikt idag i och med deltagandet i multinationella 
insatser. 

 

Effektivitet 

Tempo Flexibilitet 

Interoperabilitet 

Effektivitet 

Tempo Flexibilitet 

Effektivitet 

Tempo Flexibilitet 

Effektivitet 

Tempo Flexibilitet 

Interoperabilitet 

 

Bild 1: Relationen mellan egenskaper. 

Som exempel innebär ett flexibelt uppträdande att kunna använda reserver vid behov, som gör 
att förbandet kan nyttjas i ett högt tempo för att nå hög effektivitet i lösandet av uppgiften. 
Det kan också innebära att en verksamhet med rätt anpassat tempo genom att använda sig av 
befintlig infrastruktur ger en möjlighet att använda resurserna med en flexibilitet som ger ett 
effektivt agerande i verksamheten. Eller slutligen att ett effektivt nyttjande av resurserna, 
civila som militära, ger en möjlighet till flexibelt nyttjande av systemet och ett tempo i verk-
samheten. Om systemet slutligen innehar förmågan till att använda sig av alla tre egen-
skaperna bidrar det till ett system som har förmåga till interoperabilitet, en förmåga till 
samarbete. Det blir ett interoperabelt system som beslutsfattare kan nyttja flexibelt, med 
differentierat tempo och med hög effektivitet i verksamheten. 
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5 Empirisk undersökning 
Efter att i tidigare kapitel ha beskrivit och därefter operationaliserat parametrarna flexibilitet, 
tempo och effektivitet (det vill säga tagit fram mätinstrument som visar på en viss förmåga), 
skall dessa nu kopplas till de utvalda länderna. För att skapa en röd tråd i jämförelsen kommer 
jag att se hur respektive land (USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige) kan nyttja sig av 
parametrarna kopplat till fyra variabler. Dessa variabler är deras organisation (det vill säga 
hur de militära enheterna är organiserade, inte i detalj utan som exempel om det finns reserver 
avdelade), ledning (vilken ledningsmetod nyttjar landet sig av generellt), utrustning (är deras 
utrustning i stort kompatibel med andra aktörers utrustningar) och överenskommelser 
(godkänner landet avtal som exempelvis med kontraktorer för att bidra till ett flexibelt 
nyttjande av aktörer). Att jag valt just dessa fyra variabler beror på min övertygelse om att de 
är styrande variabler i all verksamhet (kanske mest tydligt i den militära). I Bilaga 1 finns en 
sammanställning av det analysverktyg som jag har arbetat med och som där kortfattat 
beskriver relationerna mellan de tre parametrarna och de fyra variablerna. 

Länderna har jag valt utifrån att jag ser att de fyra alla har någon relation till varandra. USA, 
Storbritannien och Tyskland är tre av de ledande länderna inom NATO. Sverige har i dag ett 
fungerande samarbete med dessa främst vad gäller militära övningsverksamheter som 
PfP-övningar. Sverige, Storbritannien och Tyskland är alla medlemmar i EU, ett EU som nu 
har påbörjat ett militärt samarbete i och med uppsättandet av ett antal Battle Group. EU och 
NATO har avtal som bland annat ger EU möjlighet att nyttja NATO´s befintliga stabsresurser, 
i form av infrastruktur, vid behov av uppsättande utav stabsfunktioner vid EU-ledda 
operationer. USA, Storbritannien och Tyskland är visserligen större än Sverige men jag ser 
ändå att det kan vara intressant att göra en jämförelse dem emellan utifrån relationerna.93 
Dessa stora länder har stor påverkan på den militära verksamheten och utvecklingen i främst 
västvärlden och för Sveriges del så är de troliga samarbetspartners i övningsverksamhet. 
Jämförelsen kommer att ske utifrån hur ländernas logistikresurser agerar, kopplat till 
parametrarna, i genomförandeverksamheten, alltså om det går ”by the book” och enligt det 
planerade, och inte utifrån de erfarenheter som länderna har av systemets funktionalitet. 

5.1 USA 
Vid planerandet av insats i oroshärdar ser USA att logistiken är viktig. Flödet av förnöden-
heter till operationsområdet måste prioriteras, alternativt konkurrera, med transporter av 
materiel och personal.94 Förnödenhetsflödet bör påbörjas senast när personalen börjar anlända 
till området. Det är ett nationellt ansvar att deployera och re-deployera förnödenheter, från 
POE (Port of Embarkation) till POD (Port of Debarkation). Deployering av förnödenheter 
genom luften mellan APOE (Air Port of Embarkation) och APOD (Air Port of Debarkation) 
sker redan idag av strategiska transportresurser och är ett område som kommer att utvecklas 
och utvidgas i framtiden.95 Liknande transporter till sjöss kommer också att utvecklas (dock ej 
i samma takt som transportförmågan i luften) under förutsättning att förmågan att större och 
tyngre transportmedel utvecklas (vilket ligger i planen). 

                                                      
93 Försvarshögskolan (2006): En framtidsstudie om logistiksimulering FOT19, Övlt Michael Dorn, Beteckning 
79/6:1, Stockholm, s.21. 
94 NATO (2003): AJP-4(A), s.3-1f. 
95 Joint Vision 2010: FOCUSED LOGISTICS, A Joint Logistics Roadmap, The Joint Staff, USA, s.7ff. 
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De kommunikationsvägar, Lines of Communication (LOC), som finns inom operations-
området har ”alltid” varit den största nyttjaren av vägen som fått det på sin lott (oftast 
armén).96 Strävan är att det skall upprättas en Joint Movement Center, JMC, för att koordinera 
planerandet och driftskötseln av LOC. I och med att flöden av förnödenheter och personal 
fortgår under hela operationen är det essentiellt att LOC fungerar. 

NATO nyttjar sig av två metoder för att genomföra det logistiska stödet från den främre 
logistikbasen och till kunden (den taktiska logistikbasen). Push-systemet är den första, och 
den vanligaste, och innebär att förnödenheterna framtransporteras till logistikpunkter så nära 
kunden som möjligt (se Bild 2) medan den andra metoden, Pull-systemet, innebär motsatsen 
(att kunden hämtar förnödenheterna i bakre områden). I praktiken sker troligen en blandning 
av metoderna för att stödja ”joint operations”, det vill säga en mix av olika försvarsgrenar 
som deltager i operationen, eller ”combined operations”, där ett flertal länder deltager multi-
nationellt i operationen. 

 

Bild 2: Deployeringsprocessen enligt ”Push-principen”från hemlandet till operationsområdet/kunden.97 

 

NATO´s, och därmed USA´s, logistiska koncept omfattar en implementering av ett multi-
nationellt logistiskt koncept.98 Resurserna kan sin egen utrustning bäst (vilket bidrar till ett 
högt tempo vid användandet). Samarbeten med andra aktörer, civila eller militära från det 
egna landet eller andra länder, underlättas dock om det finns standardiserade utrustningar då 
byten av personal och materiel inom och mellan resurserna förenklas. Färdiga utarbetade 
logistikkoncept med tillgång till redan befintlig infrastruktur medverkar till ökad effektivitet. 
Även om metoderna att stödja de stridande enheterna kan skilja sig åt bland ingående länder i 
en multinationell operation är behoven liknande - de stödjande enheterna bör vara flexibla, 
mobila och svara mot chefens behov av stöd. 

                                                      
96 Joint Vision 2010: FOCUSED LOGISTICS, A Joint Logistics Roadmap, The Joint Staff, USA, s.12. 
97 Ibid, s.6. 
98 NATO (2003): AJP-4(A), s.1-6f. 
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Trots att understödet till egna förband är en nationell angelägenhet anges gemensamma 
lösningar vara fördelaktigt såsom Host Nation Support (HNS, där värdlandet är ansvarig för 
någon/några förnödenheter)99, Lead Nation (LN, det land som har huvudansvaret för 
operationen har ansvar för någon/några förnödenheter)100, Role Specialist Nation (RSN, ett 
land har huvudansvaret för någon/några förnödenheter inom operationsområdet dit de andra 
länderna blir hänvisade)101 eller att nyttja sig av MILU´s (Multi Integrated Logistic Units)102. 
Att nyttja sig av utarbetade logistikkoncept är den väg som deltagande länder går efter i multi-
nationella operationer men det kräver tidig gemensam planering och en standardisering av 
metoder och materiel. Viktigt är att logistikstödet vid operationer är tilläckligt för att motsvara 
de behov som finns.103 

USA´s ledningsmetod är uppdragstaktik, vilket kommer ifrån att USA har utvärderat det tyska 
operativa tänkandet om uppdragstaktik.104 I amerikanska doktriner finns det flera konkreta 
exempel på inflytelse från tyska doktriner och Blitzkrieg i praktiken105, i vilka det går att finna 
en koppling till uppdragstaktik däremellan.106 Doktrinutvecklingen har gått från Active 
Defence via Airland Battle och Full Spectrum Operations till den nu gällande FM 3-0 
(Operations).107 I FM3-0 återfinner man således tankarna om nyttjande av uppdragstaktik.108 

Flexibilitet 

NATO, i vilket USA är det ledande landet, har idag organiserade flexibla styrkor (reserver), 
stridande såväl som logistiska. Dessa nyttjas inte dagligen men är beredd att bland annat med 
kort varsel sättas in där behov uppstått eller för att ändra riktning i verksamheten.109 Dessa 
styrkor har förmåga att agera nära med styrkor från andra länder. Länderna behöver inte ha 
samma kapaciteter eller förmågor utan kan komplettera varandra med den kompetens och 
erfarenhet de innehar för att den totala multinationella styrkan skall ha det som krävs för att 
lösa ut uppgiften. 

Resurserna, oavsett om de är insatta eller står i beredskap, kräver ledning. Ledningsprincipen i 
USA är att nyttja sig av uppdragstaktik. Initiativkraft och improvisationsförmåga bidrar 
därmed till flexibilitet i verksamheten. 

                                                      
99 NATO (2003): AJP-4(A), s.Glossary-2. 
100 Ibid, s.Glossary-2. 
101 Ibid, s.Glossary-6. 
102 Ibid, s.Glossary-4. 
103 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.27. 
104 Strohmeier, Holger (2001): Den operative ledningens utveckling i Tyskland, Essäer inom Krigsvetenskap, 
Militärteori, doktriner och manövertänkande, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 
2002, s.13. 
105 Lindquister, Per Einar (2002): En studie om Blitzkrieg-tenkningen og moderne manoeverorienterte doktriner, 
Essäer inom Krigsvetenskap, Militärteori, doktriner och manövertänkande, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 2002, s.91. 
106 Ibid, s.89. 
107 Ibid, s.70. 
108 Ibid, s.75. 
109 NATO: NATOS NATIONS and Partners for Peace, Independent Review of Economic, Political and Military 
Cooperation, Volume 47, No 4/2002, s.47. 
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För att styrkorna skall kunna agera nära med andra länders styrkor räcker det dock inte med 
initiativkraft och improvisation. Det logistiska stödet påverkar direkt stridseffektiviteten i de 
militära förbanden.110 Därför är standardisering en huvudfråga för logistikresurser som alltid 
bör beaktas. Som exempel kan vinsten av att bara handha en specifik förnödenhet (i det här 
fallet en sorts drivmedel) i operationsområdet nämnas då det uppstår fördelar av att förnöden-
hetsförsörjningen, flödet, förenklas avsevärt.111 Strävan vid multinationella operationer är att 
metoderna och materielen således skall vara gångbara i de deltagande ländernas logistik-
system och därmed ge beslutsfattare en möjlighet att nyttja resurserna flexibelt efter varje 
situation. NATO`s PARP-process (Planning and Review Process) är en viktig väg för USA 
och andra medlemmar i NATO, i och med att identifiering och utveckling av gemensam 
standardiserad, materiel är ett av målen med processen.112 

Tempo 

Existerande logistiska organisationer bör vara samövade.113 Detta för att beslutsfattare skall 
kunna använda modulära enheter varierat i ett tempo som är anpassat efter händelseförloppet 
och ändå nå goda resultat. USA strävar efter att kontinuerligt öva metoder och med aktuell 
materiel, internt som tillsammans med andra nationer, och därmed ge förutsättningar för att 
kunna nyttja resurserna med ett varierat tempo. Detta sker inom NATO, i NATO`s 
Partnership Programmes, där NATO stöttar sina partner med utbildning och övning.114 

En annan bidragande faktor till möjligheten att agera med ett differentierat tempo är ledning. 
USA anser att deras beslutsfattare på alla nivåer bör ha tillgång till realtidsinformation för att 
kunna prioritera och ändra riktning på de logistiska resurserna.115 Det är faktorer som 
information om styrkesammansättning (egen och motståndarens), miljö, stridsintensitet och 
förväntad verksamhet med mera som gör att tiden kan nyttjas effektivt för att komma innanför 
motståndarens beslutscykel. Enkla planer med tydliga uppdrag och ansvarsförhållanden 
kopplat till uppdragstaktik nyttjas vid amerikanska förband och bidrar därmed till möjligheten 
att nå innanför motståndarens beslutscykel och således troligen snabba upp tempot.116  

Om den egna materielen nyttjas är det en bidragande faktor till tempoökning då den är väl 
känd. Standardiseringar av materiel leder också till att tempot kan höjas i verksamheten i och 
med att möjlighet att ge och ta emot stöd av olika aktörer ökar. Men eventuellt ny materiel 
kräver också tid för att öva in sig på den (för att den på så sätt skall bli känd som den egna). 
För USA´s del är egen och standardiserad utrustning i stort samma sak. Som den största 
aktören inom NATO bidrar den amerikanska teknologin (och den amerikanska materielen) att 
den standardiseringsprocessen (STANAG) som pågår får sitt ursprung ur USA. 

                                                      
110 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.28. 
111 Ibid, s.144. 
112 Ibid, s.51. 
113 Ibid, s.56. 
114 Ibid, s.51. 
115 Joint Vision 2010: FOCUSED LOGISTICS, A Joint Logistics Roadmap, The Joint Staff, USA, s.21. 
116 NATO (2003): AJP-4(A), s.1-4. 
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Standardiseringar underlättar nyttjandet av utarbetade logistikkoncept. För att bidra till 
användandet av logistikkoncept är tillgång till infrastruktur en annan viktig faktor. Här är 
tanken att USA, som medlem i NATO, skall nyttja den redan befintliga infrastrukturen som 
finns.117 Syftet är att användande av den befintliga infrastrukturen i hemlandet till den i 
operationsområdet skall bidra till ett ökat tempo i verksamheten. Detta i kontrast till att 
nationen skall bygga upp egen infrastruktur vid insats. 

Effektivitet 

Det finns en förståelse i de olika länderna att logistik är en nationell angelägenhet, men inom 
multinationella organisationer är strävan ett logistiskt samarbete för att stödja operationen.118 
För att förbättra effektiviteten nyttjar sig USA därför av ”Best business practices”, vilket 
betyder att landet använder sig av kontraktorer.119 Från att ha nyttjat sig av enbart logistiska 
militära organisatoriska enheter och baser övergår USA i dessa tider av neddragningar i 
försvarsbudgeten och minskningar av resurser mot outsourcing och/eller privatisering. Detta 
gör att en hög kompetensnivå hos resurserna finns då det är dess kärnverksamhet som löses. 
Dock bibehålls sådana militära enheter som krävs för att det logistiska stödet till förbanden 
skall fungera över hela konfliktskalan och överallt.120 

Samarbeten med andra aktörer ställer krav på att ledningen av logistikresurserna agera med 
förtänksamhet. USA strävar mot planering (en gemensam planering i multinationella 
operationer) som ett steg mot effektivisering av verksamheter.121 Ad hoc-verksamhet kan 
minimeras till fördel för ett nyttjande av rätt resurser på rätt plats i rätt tid. 

Det räcker dock inte med att vara på rätt plats i rätt tid om inte materielen är kompatibel med 
kundens. USA ser standardiseringsprocesser som viktiga faktorer för att uppnå hög 
effektivitet i den logistiska verksamheten. Materiel som är utbytbar (till exempel rullflak), 
förnödenhet som är gemensamma för flera ändamål (som enhetsdrivmedel) och metoder som 
är gemensamma påverkar effektiviteten i positiv riktning.122 

För att nå en ökad effektivitet kan stöd i form av samarbeten med civila aktörer kompletteras 
med samarbete med andra länders militära enheter (som ett deltagande i NATO). Strävan i 
multinationella operationer är att utarbeta logistikkoncept typ HNS (som är civilt och militärt 
stöd från värdland).123 Genom att med stöd av avtal och befintlig infrastruktur nyttjar USA de 
tillgängliga logistikresurserna som deltagande länder har byggt upp alternativt som civila 
organisationer förfogar över för att uppnå en ökad effektivitet. Ytterliggare en viktig faktor 
som bidrar till ökad effektivitet för logistiken är den amerikanska tillgången på strategiska 
transportmedel, som flygplan i form av C-17 eller RORO-fartyg. Även om de är strategiska 
transportmedel ger det verkningar på den operativa nivån i och med möjligheten att få 
förnödenheter till operationsområdet relativt snabbt oberoende var det området är. 

                                                      
117 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.110. 
118 Ibid, s.1. 
119 Joint Chiefs of Staff (2004): FOCUSED LOGISTICS Campaign Plan, USA, s.38. 
120 Joint Vision 2010: FOCUSED LOGISTICS, A Joint Logistics Roadmap, The Joint Staff, USA, s.35. 
121 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.28. 
122 Ibid, s.161. 
123 Ibid, s.107f. 
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5.2 Storbritannien 
Brittisk logistik på operativ nivå innehåller fem logistiska principer: förutseende, utnyttjande, 
enkelhet, samarbete och flexibilitet.124 En sammanfattning av dessa principer tyder på att 
logistiken skall säkerställa att operationen inte blir försenad eller har begränsningar på grund 
av att brister på viktiga förnödenheter kunde förutses. För medlemsländer i NATO har all 
logistik länge varit en nationell angelägenhet där varje enskilt land har upprättat sina egna 
kommunikationsvägar (som gick parallellt med ett annat lands kommunikationsvägar) för att 
undvika den sortens försening.125 När operationer idag kräver att stridande enheter alltmer 
samarbetar med aktörer från olika länder leder det till att även de logistiska organisationerna 
bör samarbeta.126 NATO har därför utvecklat koncept som innebär ett delat ansvar för 
logistiken i form av bland annat RSN (Role Specialist Nation). NATO har även öppnat för ett 
närmande mot en större förmåga till interoperabilitet genom de standardiseringsprocesser som 
genomförs inom alliansen.127 Som exempel kan nämnas att för drivmedelssystemet har detta 
inneburit en till viss del standardisering av antalet drivmedelssorter. Men att skapa inter-
operabilitet på den högsta nivån i form av gemensamma anskaffningsprocesser har inte 
godkänts av NATO´s deltagare ännu. 

Logistikkonceptet vid brittiska operationer (se Bild 3) består av strategiska baser i ett bakre 
område (hemlandet) som ansvaras genom avtal i huvudsak av civila kontraktorer eller 
industrin. Ett operativt logistikområde i närhet av POD upprättas av en mix av aktörer allt 
efter den planering som är gjord av deltagande nationer och slutligen ett främre logistik-
område (Rear Support Area, RSA) där militära förband i huvudsak har ansvaret. På de 
däremellan förekommande kommunikationsvägarna (LOC) sker ett flöde av förnödenheter 
och personal med en blandning av allierade, civila och militära resurser.128 

                                                      
124 British Army (1996): Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0108ff. 
125 Codner, Michael (2003): Hanging Together, Military Interoperability in an Era of Technological Innovation, 
The Royal United Services Institute for Defence Studies, Whitehall, London, UK, s.69f. 
126 British Army (1996): Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0112. 
127 NATO Headquarters (1997): NATO Logistic Handbook, Senior NATO Logisticians´ Conference Secretariat, 
Brussels, Belgium, s.160f. 
128 British Army (1996): Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0116ff. 
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Bild 3: Koncept för logistikstöd på den operativa nivån (till den taktiska nivån).129 

Ledningen av brittiska logistikoperationer sker enligt principen för uppdragstaktik. 
Storbritanniens tankar utgår från det tyska operativa tänkandet om uppdragstaktik.130 
Situationen för NATO förändrades efter Kalla Krigets slut.131 Det operativa konceptet 
förändrades från detaljplanering till planering av flera alternativ samtidigt (vilket berodde på 
riskernas olikheter). I dessa fall gäller det att bibehålla handlingsfriheten, det vill säga att ha 
initiativet i verksamheten.132 En handlingsfrihet där chefer kan nyttja sig av uppdragstaktik. 

                                                      
129 Ministry of Defence (2003): Logistics for Joint Operations, Joint Warfare Publication 4-00 (JWP 4-00), The 
Joint Doctrine & Concepts Centre, UK, s.3-1. 
130 Strohmeier, Holger (2001): Den operative ledningens utveckling i Tyskland, Essäer inom Krigsvetenskap, 
Militärteori, doktriner och manövertänkande, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, 
2002, s.13. 
131 Ibid, s.35. 
132 Ibid, s.45. 
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Flexibilitet 

I och med att den logistiska organisationen skall kunna stödja operationer över hela konflikt-
skalan är flexibilitet av vikt för att snabbt kunna följa verksamheten.133 Ett sätt att agera för 
Storbritannien är att använda de organiserade logistiska reserver som kan agera när besluts-
fattaren så anser det nödvändigt.134 Detta oavsett om det handlar om att förstärka upp en 
verksamhet eller att skapa förutsättningar för att agera i ny riktning. Strävan är att bibehålla 
försteget genom att komma innanför motståndarens beslutscykel. 

Således är förmågan att nyttja reserverna viktigt för att uppmuntra befattningshavare att aktivt 
skapa möjligheter att komma innanför motståndarens beslutscykel vilket kan ske genom att 
nyttja sig av uppdragstaktik.135 Storbritannien använder sig av denna form av ledning för att 
bibehålla initiativet genom ett flexibelt agerande. Improvisationen underlättas genom tillgång 
på robusta system, det vill säga system som klarar förluster utan att kollapsa vilket ger befäl-
havare handlingsfrihet.136 Men även stöd i form av erfarenhet och skicklighet i professionen 
bidrar till ”det rätta agerandet” vilket framgångsrika beslutsfattare drar fördel av. 

En ökad flexibilitet i agerandet uppnås också genom att Storbritannien infört en standard-
isering av metoder och materiel.137 Befälhavare fastställer den minimala nivån på standard-
iseringen vid de ingående förbanden. Detta för att säkerställa att integrerade logistiksystem 
kan agera i dess funktion i samarbeten och under övningar. Nivån på standardiseringen blir 
den slutliga lösningen på nivån på verksamheten som går att genomföra.138 

Tempo 

Den brittiska organisationen kan snabbt variera tempot i verksamheter i och med ett växlande 
av användandet av ingående enheter.139 Denna förmåga till modularitet kräver en kunskap om 
vilka tillgångar som finns och kopplas lätt samman med beslutsfattare som tar beslut och 
därefter genomför besluten.140 

                                                      
133 British Army (1996) Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0113. 
134 Ibid, punkt 0114. 
135 British Army (2001): Combat Service Support (CSS), Army Field Manual Volume 1, Combined Arms 
Operations, Part 6, Great Britain, s.9ff. 
136 British Army (1996): Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0114. 
137 Ibid, punkt 0120a. 
138 Ibid, punkt 0424. 
139 Ibid, punkt 0113. 
140 British Army (2001): Combat Service Support (CSS), Army Field Manual Volume 1, Combined Arms 
Operations, Part 6, Great Britain, s.9ff. 
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Detta genomförande underlättas av att beslutsfattare tidigt fastställt, och delgett, order 
(inklusive prioriteringar) där hans mål med operationen tydligt framgår. Chefer ges genom 
detta möjlighet att agera enligt principen för uppdragstaktik, vilket är ledningsmetoden inom 
Storbritannien.141 Ledning genom enkla planer överlever lättare stress och plötsliga 
händelser.142 Egenskaper som snabbhet, kapacitet samt mobilitet hos staber och enheter ger en 
förmåga att improvisera som underlättas av ett användande av enkla planer.143 Tydliga 
uppdrag och ansvarsförhållanden leder till förmågan att variera tempot, dock krävs det övning 
för att befästa denna kunskap. 

Som NATO-medlem har Storbritannien påbörjat en standardiseringsprocess vad gäller bland 
annat materielen. Syftet är att vid deltagande i multinationella operationer ha förmåga att nå 
ökat tempo i verksamheten då möjlighet till stöd, alternativt att ge stöd, ökar då materielen är 
kompatibel mellan nationerna.144 

Storbritanniens tillgångar på infrastrukturer i form av hamnar, flygfält och kommunikations-
vägar liksom logistiska baser och förråd leder till mobilitet. Denna förmåga till mobilitet är 
nödvändig för att kunna använda sig av olika resurser för att därmed anpassa tempot efter 
operationen.145 

Effektivitet 

En förutsättning för ett effektivt användande av de resurser som finns tillgängliga är att 
genom ett logistiskt nätverk förse kunden med det funktionsstöd som efterfrågas.146 Här ser 
Storbritannien möjligheten att kontraktera civila organisationer för att stötta den militära 
organisationen147 som en trolig väg att gå beroende på hur bland annat hotbilden ser ut. 
Strävan bör vara att den som har bäst förutsättning för att stödja de stridande enheterna skall 
lösa ut den uppgiften. En annan viktig faktor som bidrar till ökad effektivitet för logistiken är 
den brittiska tillgången på strategiska transportmedel, som flygplan i form av C-17 eller 
RORO-fartyg. Även om de är strategiska så ger det verkningar på den operativa nivån i och 
med möjligheten att få förnödenheter till operationsområdet relativt snabbt oberoende var det 
området är. 

En annan faktor som bidrar till effektivitet är ledning där logistiker tidigt involveras i 
planeringsarbeten. Detta medför att logistisk förtänksamhet för eventuellt kommande behov 
av förnödenheter under operationen sker.148 Målet för brittiska befattningshavare är att för 
varje genomförande säkerställa att planen inte blir begränsad eller försenad av något som 
kunnat förutses.149 

                                                      
141 British Army (2001): Combat Service Support (CSS), Army Field Manual Volume 1, Combined Arms 
Operations, Part 6, Great Britain, s.9ff. 
142 British Army (1996): Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0111. 
143 Ibid, punkt 0113. 
144 Ibid, punkt 0120. 
145 Ibid, punkt 0404. 
146 Ibid, punkt 0413. 
147 Ibid, punkt 0117. 
148 British Army (2001): Combat Service Support (CSS), Army Field Manual Volume 1, Combined Arms 
Operations, Part 6, Great Britain, s.9ff. 
149 British Army (1996): Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0109. 
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Standardiseringar av materiel är en vital faktor som påverkar möjligheten till att öka 
effektiviteten. Inom NATO är detta uppmärksammat i och med STANAG-processerna och 
därmed har Storbritannien inlett detta arbete. 

Avtal i form av möjligheter att effektivt nyttja de logistiska resurser som finns är planerandet 
av färdiga logistikkoncept i form av bland annat HNS (Host Nation Support), RSN (Role 
Specialist Nation), militära allianser/koalitioner eller andra nationella faciliteter.150 
Storbritannien deltager i dessa typer av samarbeten vid multinationella operationer. Att 
planera för en stor resursmängd på en och samma plats är dock inte ett tecken på effektivitet 
då det logistiska ”fotspåret”, ”foot print”, blir oacceptabelt. Däremot ger korrekta behovs-
förfrågningar effektiva logistiksystem.151 Det logistiska konceptet för att uppnå det optimala 
användandet av de resurser som operationen fordrar, är att utföra det som är begärt med så få 
resurser som möjligt men ändå få ut så mycket som möjligt av dem.152 

5.3 Tyskland 
Den tyska försvarsmaktens förmåga att försörja stridskrafterna med förnödenheter skall kunna 
ske i alla uppdragsprofiler - med korta förberedelsetider, över hela världen och under svåra 
klimatiska, geografiska och infrastrukturella förhållanden.153 För detta finns det en viss 
mängd av förnödenheter som är förrådsställt i Tyskland idag. Som exempel kan nämnas att 
Tyskland har en reserv på 30 DOS (Days of Supply) av drivmedel.154 Historiskt under Kalla 
kriget utvecklade NATO ett pipeline-system inom Europa för att på det viset säkerställa för-
sörjningen av drivmedel till de militära styrkorna som försvarade Europa. Med dagens hotbild 
kan behovet av militära operationer vara globalt och då fungerar inte tanken på ett pipeline-
system. Därför är behovet av förrådsställda förnödenheter lösningen på understödet till 
militära operationer som sker med kort förvarning. När tid finns är strävan att sluta avtal med 
aktörer i närheten av operationsområdet för att därmed korta ner ledtiden. Vid uppstartsfasen 
av en eller flera operationer som kommer att ske med mycket kort förvarning (som en 
evakuering), undersöks möjligheten till avtal med civila kontraktorer alternativt med Host 
Nation Support, HNS. Fact Finding Teams (grupper som är tidigt i operationsområdet för att 
lösa ut logistiken i operationsområdet) och Crisis Support Teams (grupper som tidigt finns i 
området för att se över vilka behov som kan finnas för att lösa ut den kris som uppstått) 
samarbetar i försök att få till lösningar för förnödenhetsförsörjningen med hjälp av de resurser 
som finns i operationsområdet/landet. 

                                                      
150 British Army (1996): Army Doctrine Publication Volume 3 LOGISTICS, Direction of the Chief of the General 
Staff, Great Britain, punkt 0105. 
151 Ibid, punkt 0203. 
152 Ibid, punkt 0110. 
153 Utdrag ur ett utkast till ett delreglemente (gällande drivmedelsförsörjning i tyska Bundeswehr) från 
Bundesministrium till Försvarsavdelningen i Berlin (Inkom 2005-12-08, Dnr 19423:553), Kk Alf Kofod, 
översatt av Kk Stefan Lundell, FHS, Stockholm, s.1. 
154 Enligt skriftlig information via e-post 060111 från Major Jürgen Steinrücke, SO2 G4 Ops, Bundeswehr. 
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Ett exempel är försörjningen av drivmedel där det nästa alltid och överallt finns någon som 
vill sälja drivmedel. Är tiden för kort för att sluta avtal med kontraktorer skickas fordonen 
iväg med minst 75 % uppfyllnad och därefter flygs drivmedlet in. Detta drivmedel kommer då 
från civila drivmedelsföretag eller från det lager (30 DOS) som finns i Tyskland. Detta kanske 
är den enda lösningen men den är inte kostnadseffektiv och kan endast nyttjas för små 
militära styrkor i början av en operation. Ett exempel är EU Battle Group där Tyskland har 
haft detta som det värsta scenariot som kunde komma att uppstå. 

Ett alternativ vid kort reaktionstid eller om den civila marknaden i operationsområdet så 
kräver är att upprätta mobila förnödenhetsförråd motsvarande så att hela förnödenhetsflödet 
säkerställs genom militära resurser.155 Skulle operationsområdet ha en sådan hotbild eller att 
det inte finns tillgång till kontraktorer köps förnödenheten in så nära operationsområdet som 
möjligt för att därefter transporteras till brukarna i operationsområdet med militära medel, 
men om det finns kontraktorer används dessa. 

Flexibilitet 

Det är organisatoriskt förberett inom tyska försvarsmakten för att kunna agera med korta 
reaktionstider som kan uppstå genom att en alternativ organisation inplanerats.156 Alla i 
operationen inblandade instanserna organiseras således för att förnödenhetsförsörjningen skall 
fungera under alla förhållanden under insatsen. Detta leder till flexibilitet att tidigt kunna 
möta upp oväntade händelser i tid eller rum. 

Att möta upp mot snabba förändringar i verksamheten underlättas av att beslutsfattare agerar 
enligt principen för uppdragstaktik.157 Uppdragstaktiken har sitt ursprung i Tyskland och är 
därför ett faktum i den tyska försvarsmakten. Uppdragstaktiken innebär att cheferna kan agera 
flexibelt, inom given order, för att tillvarata situationer vilket gör att ledningen av enheterna 
karaktäriseras av improvisation och initiativkraft. Kompetent personal med erfarenhet gör att 
ett improviserat insättande leder till en möjlighet att komma innanför motståndarens besluts-
cykel och att kulminationspunkten för förbandet inte uppnås. 

Ett agerande mot uppkomna situationer underlättas av reserver och uppdragstaktik. Men är 
materielen inte kompatibel blir det troligen problem. För att motverka detta sker inom NATO 
en standardisering i form av kompabilitet mellan nationella utrustningar och förnödenheter för 
att skapa flexibilitet i nyttjandet.158 Ett exempel är ”Single Fuel Concept” (SFC) som införts. 
Syftet med den är att tillhandahålla bara en sorts drivmedel, F-34 (kerosene) till NATO´s 
länder och dess olika typer av brukare (flygplan, helikoptrar och fordon i markarenan). För 
flygplan och helikoptrar har Tyskland anammat detta koncept, dock ej för fordon på marken 
på grund av de kostnader ändringarna på fordonen som måste göras innebär (som exempel 
utbyte av filter).159 Vid en eventuell stor-operation kommer dock Tyskland att övergå till SFC 
även för dessa fordon. 

                                                      
155 Utdrag ur ett utkast till ett delreglemente (gällande drivmedelsförsörjning i tyska Bundeswehr) från 
Bundesministrium till Försvarsavdelningen i Berlin (Inkom 2005-12-08, Dnr 19423:553), Kk Alf Kofod, 
översatt av Kk Stefan Lundell, FHS, Stockholm, s.4. 
156 Ibid, s.2. 
157 Västländernas agerande sker enligt manövertänkandet där uppdragstaktik är en viktig princip som nyttjats 
under många år som exempel av Tyskland på östfronten hösten 1942. 

Högkvarteret (2002): Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s.94. 
158 Enligt skriftlig information via e-post 060111 från Major Jürgen Steinrücke, SO2 G4 Ops, Bundeswehr. 
159 Ibid. 
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Tempo 

Den tyska försvarsmakten förfogar över förmåga att försörja stridskrafterna med förnöden-
heter vid insatser.160 Organisationen innehåller enheter som kan sättas in modulärt för att 
därmed kunna variera tempot efter varje situation. Förmågan till stöd finns även utan stöd i 
direkta operationsområdet och över hela insatstiden. Detta sker genom ett nyttjande av olika 
aktörer som kan agera i så nära anslutning som möjligt samt med resurser att därefter 
transportera stödet direkt till kunden. 

Tyskland strävar efter en god ledning där planeringen av stödet bidrar till att stridskrafternas 
insatsberedskap och uthållighet bibehålls eller ökar i och med att uppdrag och ansvars-
områden är tydliga. Detta visar sig genom att i rätt tid och på rätt plats effektivt tillgodose 
dess behov av förnödenheter i rätt mängd, av rätt sort och med rätt kvalitet. Reaktionstiden 
skall anpassas till de stridande enheternas behov. Planer och övningar leder till att befattnings-
havare har handlingsfrihet med sitt förband och kan därmed med anpassat tempo svara upp 
mot oväntade händelser. 

Tyskland har anammat NATO´s standardiseringsarbete. Vid multinationella operationer 
använder sig Tyskland av standardiserad materiel. Detta leder till att tempot vid militära 
operationer får en större möjlighet att anpassas efter den rådande situationen. Nationellt 
kvarstår dock mycket av den egna materielen (det är en kostnadsfråga att helt övergå till 
standardiserad materiel). 

En viktig faktor för att öka tempot är den rådande infrastrukturen i operationsområdet. Tidigt 
bedöms den tyska möjligheten att eventuellt använda den befintliga161, oavsett om det består 
av hamnar, flygfält, förråd eller kommunikationsvägar som exempel. Vad som än finns så 
bidrar det till kontinuitet i flödet samt en möjlighet att variera tempot i verksamheten. 

Effektivitet 

Med tanke på de stora volymer av förnödenheter som blir behovet vid insats har Tyskland 
övergått till att förnödenhetsförsörjning sker till del via civila kontraktorer. Dessa kontraktorer 
söks i första hand inom operationsområdet/landet alternativt i ett närbeläget land. Tyskland 
genomför stödet till de stridande enheterna via en mix av civila och militära resurser vilket 
bidrar till en ökad effektivitet. 

I och med att förnödenhetsbehovet under en insats endast i begränsad omfattning kan planeras 
i förväg bör stödet förberedas tidigt.162 Tyskland ser att god ledning bidrar till förtänksamhet 
som i sig leder till att resurserna nyttjas effektivt och därmed undviks ad hoc-lösningar. 
Planeringen kan som exempel bestå av samarbeten i olika former med olika aktörer. 

                                                      
160 Utdrag ur ett utkast till ett delreglemente (gällande drivmedelsförsörjning i tyska Bundeswehr) från 
Bundesministrium till Försvarsavdelningen i Berlin (Inkom 2005-12-08, Dnr 19423:553), Kk Alf Kofod, 
översatt av Kk Stefan Lundell, FHS, Stockholm, s.1. 
161 Enligt skriftlig information via e-post 060111 från Major Jürgen Steinrücke, SO2 G4 Ops, Bundeswehr. 
162 Utdrag ur ett utkast till ett delreglemente (gällande drivmedelsförsörjning i tyska Bundeswehr) från 
Bundesministrium till Försvarsavdelningen i Berlin (Inkom 2005-12-08, Dnr 19423:553), Kk Alf Kofod, 
översatt av Kk Stefan Lundell, FHS, Stockholm, s.3. 
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Ett annat exempel på effektivitetshöjande planeringsåtgärder är att gemensamma standard-
iseringsavtal för metoder och materiel sluts. Tyskland har anammat detta som en del i 
samarbetet mellan medlemmarna i NATO.163 Ett exempel på en framträdande standard-
iseringen inom drivmedelsområdet är det gemensamma drivmedlet, Single Fuel Concept164, 
vilket underlättar flödet och därmed ökar effektiviteten i verksamheten. 

Tyskland ser att en faktor till ökad logistisk effektivitet är att sluta olika typer av avtal. Som 
exempel kan nämnas avtal med andra länder för att dela på det logistiska ansvaret i 
operationsområdet. Det kan ske som RSN, Role Specialist Nation, eller LN, Lead Nation 
(som exempel kan nämnas att Frankrike varit LN för drivmedelstjänsten i Kosovo under flera 
år).165 Samarbete med andra aktörer än egna kan även ske för förnödenhetstransporter till en 
gemensam, central gruppering, NSE (National Support Element), vilket är ”third line 
logistic”.166 Detta är varje nations eget ansvar och sker via en mix av aktörer dock främst av 
civila. Transporter via ”second line” och ”first line” fram till den behövande kunden sker av 
lämplig aktör (civil eller militär) beroende på infrastruktur och hotbild. Oavsett om det är 
militära enheter, civila kontraktorer eller utarbetade logistikkoncept som är lösningen på 
förnödenhetsförsörjningen, så är det effektivhöjande att kunna nyttja sig av den befintliga 
infrastrukturen i operationsområdet (alternativt så nära som möjligt).167 

                                                      
163 Utdrag ur ett utkast till ett delreglemente (gällande drivmedelsförsörjning i tyska Bundeswehr) från 
Bundesministrium till Försvarsavdelningen i Berlin (Inkom 2005-12-08, Dnr 19423:553), Kk Alf Kofod, 
översatt av Kk Stefan Lundell, FHS, Stockholm, s.2. 
164 Ibid, s.1. 
165 Ibid, s.2. 
166 I internationella sammanhang används som regel NATO-termen Line för att ange olika 
resursnivåer inom logistiken. Inom NATO ingår dock ej hälso- och sjukvården i Line-systemet, 
utan beskrivs utifrån den fyrdelade s.k. Role-indelningen. Den svenska indelningen av underhållstjänsten kan i 
NATO-termer översättas enligt följande: Främre nivån: Line 1, 2, 3. Bakre nivån: Line 4, 5. Line-nivåerna är 
inte entydigt definierade inom hela NATO men för svensk underhållstjänst kan de olika Line-nivåerna ges 
följande generella innebörd: 
Line 1: Avser underhållsresurser i främre nivån som organisatoriskt ingår i förband på en förbandsnivå upp till 
och med bataljon. 
Line 2: Avser underhållsresurser i främre nivån som organisatoriskt ingår i förbandsnivån brigad. 
Line 3: Avser underhållsresurser i främre nivån som organisatoriskt ingår i förbandsnivån division/kår. 
Line 4: Avser egna militära underhållsresurser i den bakre nivån som regel resurserna inom eget 
territorium. 
Line 5: Avser civila underhållsresurser (organisationer, näringsliv, förnödenheter och tjänster) som regel resurser 
inom eget territorium. 
Line/Resursnivå 4 och 5 kan i många fall slås samman, då FMLOG och det civila samhällets 
(industrins m.m.) resurser kan vara svåra att hålla isär. 

Högkvarteret (2005): Försvarsmaktens Grundsyn Logistik Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, s.34f. 
167 Enligt skriftlig information via e-post 060111 från Major Jürgen Steinrücke, SO2 G4 Ops, Bundeswehr. 
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5.4 Sverige 
Försvarsmaktens resurser för logistik består av en främre och en bakre nivå. Den främre nivån 
utgörs av den förbandsbundna underhållsorganisationen på divisionsnivå.168 Den bakre nivån 
utgörs av FMLOG, territoriellt bundna resurser samt övriga civil och militära resurser (främst 
transportförband).169 Denna logistikorganisation har lett till ett nyttjande av civila 
kontraktorer enligt avtal via FMLOG, vilket har blivit en naturlig följd med tanke på de 
neddragningar som skett i och med omstruktureringarna inom Försvarsmakten.170 
Omstruktureringarna har dock varit nödvändiga då den svenska Försvarsmakten har gått från 
invasionsförsvar till insatsförsvar.  

Denna verksamhet att nyttja civila organisationer och resurser är dock inget nytt – redan 
1972-1978 genomfördes utredningar som visade på fördelarna med kontraktorer.171 Planering 
för detta användande sker i samarbete med FMLOG, som därefter genomför upphandling av 
förnödenheter och tjänster av leverantörer utanför Försvarsmakten. Outsourcing är ordet för 
denna civila verksamhet som syftar till att nyttja andra aktörer än militära för att erhålla en 
ökad flexibilitet.172 Genom outsourcing uppstår ett nätverk av samverkande företag där varje 
företag specialiserat sig på att utveckla en nyckelkompetens – sin kärnkompetens.173 Som 
exempel på outsourcing kan nämnas framtransport/leverans av drivmedel från Sverige 
(APOE/SPOE) via APOD/SPOD till ett NSE (National Support Element, en bakre logistikbas 
i närheten av operationsområdet). 

Ett annat viktigt samarbete för Sveriges del är det svenska deltagandet i PARP-registret. Till 
registret kan länder anmäla vilka styrkor respektive land kan nyttja för ett deltagande i 
NATO-ledda övningar/operationer.174 Syftet med det svenska deltagandet är att underlätta för 
de interoperabilitetsåtgärder som Sverige bör genomföra inför internationella samarbeten som 
deltagande i multinationella operationer.175 Ett svenskt godkännandet av bilaterala avtal 
avseende partnerskapsmål mellan Sverige och NATO är ett sätt för Försvarsmakten att få 
tillgång till NATO-standarder, STANAG. Olika förpliktelser medför därför krav på 
deltagande i arbetsgrupper där främst materiel skall utvecklas och därigenom utvecklas den 
svenska förmågan till interoperabilitet vid våra förband. De PARP-mål som Sverige skrivit 
under176, vilka är framförallt NATO-mål, visar på den svenska förmågan att deltaga i NATO-
ledda operationer. Ett deltagande i PARP-registret är även avgörande för samarbeten inom 
EU (för bland annat nyttjandet av EU Battle Group) då EU klargjort att det är NATO´s 
standarder och metoder som skall gälla även inom EU. 

                                                      
168 Högkvarteret (2005): Försvarsmaktens Grundsyn Logistik Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, 
s.35. 
169 Ibid, s.26f. 
170 Enligt e-postkontakt med kn Mattias A Andersson UtvE T2. drivmedelsansvarig, 060206. 
171 Trängklubben (2006): Trängaren, en medlemstidning för föreningen Trängklubben, Skövde, Våren 2006, s.3. 
172 Wikander Sigge: Studiebesök vid Schenker Logistics AB 051107. 
173 Nationalencyklopedin: 2005-11-09, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=278075. 
174 Efter samtal med övlt Peter Fagrell, FörbE Log, HKV, 060202. 
175 Sjöblom, Ingvar (2005): Interoperabilitet i multinationella operationer. Fallstudie Liberia (LA01) och tankar 
inför framtiden, Krigsvetenskapliga forskningsrapporter Nr.10, KVI, Försvarshögskolan, Stockholm, s.37. 
176 Ett exempel är PARP-mål nummer PL 4252 Fuel handling for ground vehicles: Vid år 2003 slut ha infört 
åtgärder för att säkerställa interoperabilitet i drivmedelshantering vid förband avdelade för PFF-operationer. 
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Flexibilitet 

På den operativa nivån finns det möjlighet att agera mot oväntade händelser genom de 
reserver som är inbyggt i organisationen. Sverige ser att dessa reserver tillsammans med 
samarbeten med andra aktörer, främst civila, ger beslutsfattare en flexibilitet i lösandet av 
uppgifterna.177 Detta visar sig i förmågan att möta upp mot oväntade händelser i verksam-
heten utan att förnödenhetsförsörjningen kollapsar. 

Förutom att motverka systemkollaps är Sveriges uppmuntran till nyttjandet av uppdragstaktik, 
och därmed en acceptans för att improvisera, en bidragande orsak till en ökad flexibilitet. 
Initiativkraft och handlanden i chefens anda på alla nivåer inom Försvarsmakten leder till 
handlingsfrihet för beslutsfattarna178, att flexibelt kunna nyttja tillgängliga resurser för olika 
samarbeten. 

Samarbeten leder till att en standardisering av metod och materiel är vitalt. Det svenska 
deltagandet i PARP-registret bidrar till en ökad standardisering av försvarsmaktens materiel 
genom tillgång till NATO-standarder, STANAG. Denna standardisering leder till att besluts-
fattare flexibelt kan nyttja tillgängliga resurser för att möte det oväntade. 

Tempo 

Underhållstjänstens organisation är utformad för att möjliggöra ett aktivt och förutseende 
understöd179 och därmed skall anbefalld underhållssäkerhet kunna upprätthållas inom strids-
krafterna.180 Den svenska Försvarsmaktens logistik är dimensionerad för att modulärt 
anpassas efter beredskap och insats, vilket ger möjlighet till att uppnå tempo i verksam-
heten.181 Detta sker såväl nationellt som internationellt. De logistiska enheterna får därmed 
agerar kontinuerligt oavsett var kunden finns. Detta då förnödenheter är nödvändigt för den 
dagliga verksamheten såväl nationellt under exempelvis förbandsövningar som globalt 
oberoende var operationen genomförs. 

För att bibehålla ett högt tempo skall dessa modulära logistiska resurser ledas av ett lednings-
system, Försvarsmaktens informations- och resursledningssystem för logistik.182 Ledningen 
underlättas genom att den svenska logistiken fastställer enkla planer, med tydliga uppgifter 
och ansvarsförhållanden, som skapar ett aktivt och framåtriktat understöd.183 

De logistiska resurserna använder idag till huvuddelen egen nationell utrustning med svenska 
lösningar vilket leder till högt tempo då den materielen är väl känd och inövad. Men i och 
med det ökade deltagandet i samarbeten med andra nationer vid militära övningar eller 
operationer är utrustning på väg att standardiseras enligt NATO´s STANAG-process. 

                                                      
177 Efter samtal med kn Mattias A Andersson UtvE T2. drivmedelsansvarig, 060202. 
178 Högkvarteret (2005): Doktrin för gemensamma operationer (DGemO), Försvarsmakten, Stockholm, sid.73. 
179 Försvarsmakten (1996): Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm, s.39. 
180 Chefen för armén (1985): Underhållsreglemente för armén, Drivmedelstjänst (UhR A Drivm), Försvarets 
Läromedelscentral (FLC), Stockholm, punkt 2:2ff. 
181 Högkvarteret (2005): Försvarsmaktens Grundsyn Logistik Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, 
s.18. 
182 Ibid, s.19. 
183 Försvarsmakten (1996): Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm, s.14. 
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Ett annat sätt att kunna öka tempot i verksamheten är att nyttja den redan befintliga infra-
strukturen som finns. För att exempelvis slippa långa transporttider från Sverige till 
NSE/kunden använder Sverige den infrastruktur som finns i det område där de svenska 
förbanden och svenskt stöd opererar (från bakre till främre logistikområden). 

Effektivitet 

Svenska Försvarsmaktens underhållsförband nyttjas främst för försörjning av förband i strids-
område där andra resurser ej kan användas eller är otillräckliga.184 Hur blandningen av civila 
och militära resurser i operationsområdet ser ut är beroende på infrastrukturen och hotbilden. 
Viktigt är att en väl avvägd logistikorganisation leder till ökad effektivitet i nyttjande av 
resurser för befattningshavaren. 

En annan viktig faktor är förtänksamhet, där brist på sådan ger operativa, praktiska och 
ekonomiska konsekvenser.185 Sverige ser att vid all planering är det viktigt att logistiker 
deltager för att uppnå en ökad effektivitet i verksamheten då logistik är en essentiell del av 
den militära operationen. Ett deltagande bidrar troligen till minskat behov av svar på ad hoc-
händelser och leder därmed till ett optimalt nyttjande av logistikresurserna. 

Dagens militära operationer är till huvuddel av multinationell karaktär. Detta leder till att 
Sverige tvingas till samarbete med de länder som också finns i området (som på Balkan). 
Detta samarbete ställer krav på standardiseringar av metoder och materiel för att därmed nå 
högre effektivitet i verksamheten. 

Vid operationer utomlands är utarbetade logistikkoncept en effektivitetsskapande åtgärd 
såsom HNS (Host Nation Support). Dessa samarbeten är exempel på stöd som de deltagande 
länderna eftersträvar då fördelarna är många bland annat ekonomiska. 

                                                      
184 Försvarsmakten (1996): Reglemente för Försvarsmaktens underhållstjänst i krig, Stockholm, s.70. 
185 Högkvarteret (2005): Försvarsmaktens Grundsyn Logistik Förhandsutgåva, Försvarsmakten, Stockholm, 
s.24. 
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6 Analys 
Efter att jag i det förra kapitlet har studerat de valda ländernas förmåga till flexibilitet, tempo 
och effektivitet, kopplat till deras organisation, ledning, utrustning och överenskommelser, 
skall jag nu analysera resultaten. Här kommer jag att ta stöd i den operationalisering som jag 
gjorde i Kapitel 4.2 där jag beskrivit ett antal indikatorer kopplat till förmågorna för att få ett 
mät-instrument. Dessa indikatorer anser jag är trovärdiga tolkningar av verklighetens 
bidragande faktorer för att uppnå den specifika förmågan och därmed finner jag att det finns 
god validitet i jämförelsen. Mätinstrumentet blir det analysverktyg (se Bilaga 1) som jag 
kommer att använda mig av i analysen. I analysen sker en jämförelse av de tre förmågorna 
(flexibilitet, tempo och effektivitet) kontra förmågorna hos de fyra länderna. Syftet är att visa 
på vilka likheter och skillnader som finns mellan de fyra länderna i deras sätt att nyttja 
logistiksystem i multinationella operationer. Därefter analyseras hur de framkomna likheterna 
och skillnaderna påverkar respektive lands förmåga till logistisk interoperabilitet. 
Mätinstrumentet jag nyttjar mig av i den jämförelsen kommer ur den operationalisering jag 
gjorde i Kapitel 2.3 (sammanfattning finns i Bilaga 1). 

Flexibilitet 

För att undersöka hur ett lands logistiksystems förmåga att agera flexibelt ser ut har jag i 
denna uppsats tittat på följande tre indikatorer: har landet tillgång till reservförband, använder 
de sig av uppdragstaktik som ledningsmetod samt har de påbörjat standardiseringsprocesser 
för materiel? 

Vad gäller tillgången på reservförband visar den empiriska undersökningen att alla länder har 
tillgång till detta. Syftet med dessa är att de kan att sättas in där behov uppstår, för att till 
exempel stärka upp i någon riktning alternativt för att agera i en riktning där oväntad 
verksamhet uppstått. 

Den empiriska undersökningen visar också att användning av uppdragstaktik som lednings-
metod finns hos alla länderna. Uppdragstaktik, som har sitt ursprung i Tyskland, var under 
drygt första hälften av 1900-talet mer eller mindre aktuell, men sedan Kalla Krigets slut har 
den fått en nyrenässans. USA och Storbritannien har ingående studerat de tyska doktrinerna 
och har sedan infört uppdragstaktik i sina egna doktriner. Även i Sverige är det fastställt att 
det är den ledningsmetod som gäller. 

Motsvarande likhet länderna emellan existerar också inom standardiseringar av materiel. 
USA, Storbritannien och Tyskland deltager, som medlemmar i NATO, i NATO´s STANAG-
processer. Målet är att skapa gemensamma metoder (för bland annat utbildning, övningar och 
stabsarbete) och kompatibel materiel, för att kunna stödja ”alla” kunder i operationsområdet. 
Sverige går också mot en ökad standardisering i och med deltagandet i NATO- eller EU-ledda 
övningar och PARP-register. 

Vad gäller förmåga till flexibilitet visar analysen att USA, Storbritannien, Tyskland och 
Sverige är relativt lika i sina sätt att nyttja logistiksystem genom att de: har tillgång till 
reservförband, använder sig av uppdragstaktik som ledningsmetod samt har påbörjat 
standardiseringsprocesser för metoder och materiel. 
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Tempo 

För att undersöka hur ett lands logistiksystems förmåga att agera med tempo ser ut har jag i 
denna uppsats tittat på följande fyra indikatorer: har landet tillgång till modulära enheter, 
använder de sig av enkla planer som resultat av planeringsarbeten, är materielen som nyttjas 
den egna (eller är den standardiserad) samt nyttjas befintlig infrastruktur? 

Vad gäller tillgång på modulära enheter visar undersökningen att i Storbritannien, Tyskland 
och Sverige är logistikorganisationen så uppbyggd att mindre enheter kan plockas ur och 
sättas samman i ny organisation för att lösa en specifik uppgift. Dessa enheter ingår i det 
förband som är i operationsområdet i motsats till reservförband som troligast är utanför 
operationsområdet. 

Undersökningen ger vid handen att planering av verksamhet är essentiellt. Som ett resultat 
därav nyttjar USA, Storbritannien och Sverige sig av enkla planer med tydliga uppgifter och 
ansvarsförhållanden. För Tysklands del har jag inte funnit att planerna är just enkla, men att 
de genomför planering med planer som resultat för att bibehålla handlingsfriheten är tydligt. 

Den empiriska undersökningen visar vidare att ländernas nyttjande av logistikmateriel är 
något splittrat. USA, Storbritannien och Tyskland har som medlemmar i NATO påbörjat ett 
standardiseringsarbete av materielen. När USA, som en stor aktör i alliansen, använder sin 
egen materiel så sammanfaller det med de avtal om standardiserad materiel som USA godkänt 
(det vill säga att den egna och den standardiserade materielen är densamma). Så är fallet till 
huvuddel även för Storbritannien. Tyskland däremot nyttjar den egna materielen vid insatser 
där bara Tyskland deltager. Men om Tyskland skall deltaga som aktör i en multinationell 
operation använder sig landet av standardiserad materiel. Sverige använder i huvudsak den 
egna materielen men har påbörjat en övergång till NATO-standardiserad materiel i och med 
deltagandet i övningar och operationer med främst NATO-länder. 

Ländernas nyttjande av befintlig infrastruktur visar i undersökningen på likheter. Alla fyra 
länderna använder sig av de redan existerande infrastrukturella faciliteterna som finns. Det 
kan vara i form av flygfält, hamnar eller förråd, både i hemlandet och i operationsområdet. 
Detta bidrar till möjlighet till ökat tempo i och med att flödet av förnödenheter kan ta olika 
vägar i kedjan för att nå slutkunden. 

Vad gäller förmåga att agera med tempo visar analysen att USA, Storbritannien, Tyskland och 
Sverige i huvudsak har ett likadant nyttjande av logistiksystem vad avser tillgång till 
modulära enheter, användandet av enkla planer och ländernas nyttjande av befintlig infra-
struktur. Dock finns det vissa olikheter i användandet av egen logistikmateriel kontra en 
standardiserad materiel. 

Effektivitet (efficiency) 

För att undersöka hur ett lands logistiksystems förmåga att nå effektivitet ser ut har jag i 
denna uppsats tittat på följande fyra indikatorer: använder länderna sig av en avvägd logistik-
organisation (en mix av civila kontraktorer och militära enheter), är förtänksamhet ett ledord i 
dess planering, är ingående materiel standardiserad samt är landet deltagare (och nyttjare) i 
utarbetade logistikkoncept? 

Vad gäller användandet av kontraktorer visar den empiriska undersökningen att alla länder 
nyttjar detta system som komplement till de militära resurserna. På detta vis kan de militära 
enheterna koncentreras till områden där det verkligen är nödvändigt, som exempel där 
hotbilden så kräver det. 
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Undersökningen visar också att alla länder genomför planering av den logistiska verksam-
heten för att på så sätt minimera ad hoc-reaktioner. Detta leder till förtänksamhet vad gäller 
det logistiska stödet i operationer. 

Som sagts tidigare i analysen genomför alla länderna standardiseringsarbeten vad gäller dess 
materiel. Standardiseringar leder till, förutom det tidigare beskrivet under flexibilitet och 
tempo, en ökad effektivitet bland annat i och med de möjligheter det innebär att disponera 
materielkomponenter som är utbytbara mellan olika aktörer. 

Vid multinationella operationer kan effektiviteten ökas genom nyttjande av utarbetade 
logistikkoncept. Detta använder sig alla fyra länderna av, mer eller mindre beroende på 
kapacitet (att exempelvis inte agera RSN när kapacitet för detta inte finns), då det är resurs-
besparande i och med det delade ansvaret för det logistiska stödet. 

Vad gäller förmåga att nå effektivitet visar analysen att USA, Storbritannien, Tyskland och 
Sverige är relativt lika i sina sätt att nyttja logistiksystem genom att de: använder sig av en 
avvägd logistikorganisation, är förtänksamma, att materielen är under standardisering samt att 
landet nyttja sig av utarbetade logistikkoncept. 

Sammanfattning likheter: 

Flexibilitet Tempo Effektivitet 

Reserver, uppdragstaktik, 
standardisering av utrustning. 

Modulära enheter, enkla 
planer, infrastruktur. 

Avvägd logistikorganisation, 
förtänksamhet, 
standardiseringar av 
utrustning, utarbetat 
logistikkoncept. 

 

Sammanfattning skillnader: 

Flexibilitet Tempo Effektivitet 

- Egen kontra standardiserad 
utrustning. 

- 

 

Sammanfattningsvis visar analysen på få skillnader i användandet av logistiksystem, 
likheterna är betydligt fler. Men hur påverkar det ländernas förmåga till logistisk 
interoperabilitet? 

6.1 Logistisk interoperabilitet 
Militära operationer sker idag ofta i allianser eller koalitioner där interoperabilitet är en kritisk 
konsekvens. Detta är speciellt tydligt i den logistiska verksamheten där ett flexibelt agerande 
med tempot varierat efter situationen och hög effektivitet bidrar till fördelar på stridsfältet. 
Logistisk interoperabilitet är förmåga hos logistiksystem att ge och ta emot logistiskt stöd från 
olika aktörer. Förmågan till interoperabilitet växer fram ur relationer med andra egenskaper 
som ett system kan besitta. Framträdande egenskaper som jag, med anknytning till både 
manöverteorin och teorin om den operativa logistiken, anser vara essentiella i detta fall är 
flexibilitet, tempo och effektivitet vid tillgängliga logistiska resurser. 
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Efter att tidigare i uppsatsen ha beskrivit och operationaliserat parametrarna flexibilitet, tempo 
och effektivitet, kopplat dem till USA Storbritannien, Tyskland och Sverige samt analyserat 
de likheter och skillnader i nyttjandet av logistiksystem som undersökningen visat på skall jag 
nu se på hur ländernas förmåga till interoperabilitet ser ut i dag. Interoperabilitet har jag i 
Kapitel 2.3 operationaliserat för att där visa på ett antal indikatorer, kopplat till förmåga till 
interoperabilitet, och därmed fått ett mätinstrument. Exempel på indikatorer är reserver, 
förtänksamhet, standardiserad utrustning och infrastruktur och återfinns sammanställt i Bilaga 
1. Dessa indikatorer anser jag vara trovärdiga tolkningar av verklighetens bidragande faktorer 
för att uppnå interoperabilitet och därför ser jag att det finns en god validitet i min kommande 
jämförelse. Mätinstrumentet blir det analysverktyg som jag kommer att använda mig av i 
analysen för att se hur likheterna/skillnaderna i nyttjandet påverkar förmågan till inter-
operabilitet hos de berörda länderna (se Bilaga 1). Jag kommer nu att koppla samman de 
valda länderna, de tre tidigare parametrarnas indikatorer samt variablerna organisation, 
ledning, utrustning och överenskommelser för att på så sätt analysera hur respektive lands 
logistiksystems förmåga till samarbete ser ut – alltså förmågan till logistisk interoperabilitet. 

Förmåga till interoperabilitet? 

Den tidigare analysen visar på stora likheter i USA´s, Storbritanniens, Tysklands och Sveriges 
förmåga att nyttja respektive logistiksystem. Den påverkan likheterna leder till innebär att 
ländernas förmåga till interoperabilitet går mot en positiv riktning, mot en ökning av deras 
förmåga till logistiskt samarbete. Men hur ser förmågan ut? Organisatorisk interoperabilitet 
finns i och med tillgången på reserver, modulära enheter och/eller en avvägd logistik-
organisation innehållande civila och militära enheter. Detta skapar möjlighet för beslutsfattare 
att sätta samman rätta enheter för att lösa de planlagda alternativt uppkomna situationerna. 
Ledningsmässigt finns det interoperabilitet i logistiksystemen i och med att oavsett vem som 
ger order uppfattas de korrekt och uppgifterna blir lösta på tänkt sätt. Detta sker då uppdrags-
taktik och planering, som leder till förtänksamhet och enkla planer, nyttjas gemensamt som 
ledningsmetod i berörda länder. Länderna kan vidare agera interoperabelt med ingående 
logistiksystem om gemensamma avtal i form av nyttjande av befintlig infrastruktur och 
utarbetade logistikkoncept är godkända. Infrastruktur och logistikkoncept leder till att 
möjligheten att ge och ta emot stöd i olika former ökar och därmed bidrar det till att stödet till 
stridsfältet, kunden, blir robustare. Slutligen har logistiksystemen en interoperabilitet om de 
har påbörjat alternativt infört standardiseringar av deras utrustningar (vilket i den tidigare 
analysen visades på vissa skillnader vid nyttjandet av logistiksystem idag). Förmågan att ge 
stöd, ta emot stöd, byta ut enheter och så vidare blir högre och därmed blir det logistiska 
stödet stabilare. 

Sammanfattning interoperabilitet 

Organisation Ledning Utrustning Överenskommelser 

Reserver, modulära 
enheter, avvägd 
logistikorganisation. 

Uppdragstaktik, 
enkla planer, 
förtänksamhet. 

Standardisering av 
utrustning. 

Infrastruktur, 
utarbetade 
logistikkoncept. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen enbart på likheter i förmågan till interoperabilitet inom 
och mellan USA´s, Storbritanniens, Tysklands och Sveriges logistiksystem. 
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7 Diskussion och slutsatser 
Operativ interoperabilitet påverkar direkt stridseffektiviteten.186 Faktorer som bidrar till inter-
operabilitet är bland annat en standardisering av utrustningen, utbytbara förnödenheter och 
samstämmiga procedurer. Detta har en bäring mot logistiken och leder till hög effektivitet på 
stridsfältet, ett stridsfält där beslutsfattare kan agera med ett tempo varierat efter varje 
situation i och med ett flexibelt användande av ingående enheter. Ett logistiksystem är således 
interoperabelt om systemet innehar egenskaperna flexibilitet, tempo och effektivitet, vars 
strävan är att uppnå interoperabilitet. 

I operationer kan inte allt förutses. Människor, materiel och miljö påverkar all verksamhet 
vilket gör att krigets dynamik ständigt förändras på grund av de friktioner som uppstår.187 
Därför strävar manövertänkandet mot flexibilitet och högt tempo för att nå målet att inneha 
initiativet. Dessa egenskaper (flexibilitet och tempo) är konkreta och är därför viktiga redan i 
planeringsskedet för att därmed optimera verksamhet. Ett exempel är planeringen av det 
logistiska stödet i ett operationsområde, det vill säga den operativa logistikens verksamhet. 
Kress strukturella och operativa egenskaper (där flexibilitet, tempo och effektivitet är exempel 
på sådan) visar på hur logistiksystem nyttjas. Detta nyttjande är intressant att se på i och med 
det ökade behovet av samarbete som finns i de militära operationer som sker idag då de till 
stor del är multinationella. I och med detta blir det intressant att se hur förmågan till inter-
operabilitet mellan logistiksystem ser ut för att ett logistiskt samarbete skall kunna ske, vilket 
är syftet188 med denna uppsats. Hur förmågan ser ut sker först genom en undersökning av 
nyttjandet av logistiksystem i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige med utgångspunkt i 
de tre essentiella egenskaperna (flexibilitet, tempo och effektivitet), som är bidragande till 
förmågan till interoperabilitet. 

Den empiriska undersökningen visar att länderna nyttjar sina logistiksystem på liknande sätt 
vad gäller förmåga till flexibilitet. En vital faktor är den tillgång till reservförband som står i 
beredskap som länderna har. Fördelen är att befattningshavare kan svara upp mot oväntade 
förändringar utan att tappa fokus genom att göra omfördelningar av resurser eller förändra det 
logistiska flödet. En nackdel med stående styrkor i beredskap är den ekonomiska sidan då 
förbandet kostar pengar även i detta läge. En annan faktor, där det finns likheter mellan 
länderna, som starkt bidrar till ett flexibelt nyttjande av logistiksystem, är förmågan att leda 
genom uppdragstaktik. Från att ha varit en ledningsmetod i enbart Tyskland har nu 
västvärldens länder det inskrivet i sina doktriner. Fördelen med uppdragstaktik är förmågan 
till initiativ och improvisation, i enlighet med högre chefs intentioner, vilket innebär att 
inneha övertaget i verksamheten. Nackdelen kan vara att chefer kan känna att de inte har 
greppet på underlydande chefer och dess handlande. Uppdragstaktik ställer således krav på 
förtroende (vilket utvecklas genom övning och åter övning) inom och mellan alla nivåer och 
innebär en övertygelse i att chefer följer den högre chefens vilja. 

                                                      
186 NATO (2001): NATO HANDBOOK, NATO office of Information and Press, Brussels, Belgium, s.178. 
187 Högkvarteret (2002): Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, s.20. 
188 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förmågan till interoperabilitet ser ut i dag, mellan logistiksystemen 
i USA, Storbritannien, Tyskand och Sverige, utifrån en övergripande nivå. 
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Jag anser att dessa två faktorer bidrar till flexibilitet i användandet av logistiksystem vilket ger 
befattningshavare möjlighet att agera i dynamiska situationer. Egenskapen flexibilitet, som 
återfinns i de berörda ländernas agerande, är en viktig egenskap enligt manöverteorin och 
innebär kortfattat att kraftsamla resurser till områden där de gör mest nytta. Den är dessutom 
en av Kress strukturella och operationella egenskaper som, i och med att det är en konkret 
egenskap, därmed går att nyttja i samband med en jämförelse av användande av system. 

Undersökningen visar vidare att länderna till huvuddel nyttjar sina logistiksystem på liknande 
sätt vad gäller förmåga att agera med tempo. En faktor som bidrar till tempo i verksamheten 
är den tillgång till modulära enheter som länderna har vilket ger en möjlighet att nyttja olika 
enheter i tillfälligt sammansatta organisationer. Fördelen blir att beslutsfattare kan sätta 
samman nya förband för att lösa ut hastigt uppkomna situationer. För förbandet ser jag ingen 
nackdel däremot kan enskilda soldater känna ovisshet om tillhörigheten. Detta kan göra att de 
kanske inte gör sitt bästa, vilket i sin tur kan betyda att faktorn modulära enheter inte leder till 
förmåga till att variera tempot efter respektive situation. En annan gemensam faktor är 
nyttjandet av enkla planer, som är ett resultat av den planering som länderna genomför. 
Fördelen med enkla planer är att beslutsfattare kan improvisera och därmed dra fördel av 
oväntade händelser för att på så sätt skapa alternativt bibehålla initiativet i operationen. Jag 
ser inga nackdelar med att använda sig av enkla planer då detta enbart förenklar situationen 
för dem som har beslut att fatta (vilket kanske har att göra med min grund i uppdrags-
taktiken). Möjlighet att nyttja sig av befintlig infrastruktur för att öka tempot är en 
planeringsfråga. Den eventuella möjligheten är en tempohöjande faktor där länderna är lika i 
sitt sätt att agera. Fördelen med att använda infrastruktur som redan existerar och är 
funktionell är tidsfaktorn. Det tar tid att bygga upp infrastruktur, speciellt om området ligger 
oländigt till, som gör att flödet till slutkunden kan bli kontinuerlig oavsett varifrån den 
kommer. Nackdelen är att om infrastrukturen är liten blir flödet lätt att påverka i negativ 
riktning, det vill säga att kontinuiteten kan försämras. Dessa tre faktorer bidrar således till 
förmåga till tempo, vilket är ett viktigt medel i manöverkrigföringen och således nyckeln till 
framgång. Strävan hos en organisation är att maximera dess olika egenskaper med undantag 
för egenskapen tempo, enligt Kress teori om operativ logistik. Tempot måste dock varieras 
efter den verksamhet och situation som gäller just nu för att på så vis ge möjlighet till bästa 
nyttjandet av egenskapen. Med den återkoppling till teorin som återfinns i ländernas agerande 
anser jag att egenskapen tempo är essentiell för att därmed kunna skapa alternativt bibehålla 
handlingsfriheten i agerandet och därmed ett troligt överläge. 

Förmåga att skapa effektivitet i verksamheten är den sista parametern som har ingått i min 
undersökning. Undersökningen visar att länderna nyttjar sina logistiksystem på liknande sätt 
vad gäller förmåga att skapa effektivitet (efficiency). En faktor som bidrar till skapandet är 
förtänksamhet vilket kommer ur planeringsarbetet. Fördelen är att genom olika omfalls-
planeringar komma undan de flesta oväntade situationer i och med att ”detta redan är tänkt 
på”. Givetvis är inte allt ”tänkt på”, men mycket går att, med stöd av erfarenhet, förbereda 
inför. 
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Nackdelar? Det finns inga nackdelar med att vara förtänksam då detta bidrar till att för-
beredelserna är gjorda (både mentalt och fysiskt) och därmed kan planerade eller uppdykande 
situationer lösas ut så optimalt som möjligt. Denna förtänksamhet, genom planering, leder till 
två viktiga faktorer för att skapa effektivitet. Den ena är gemensamma färdiga logistikkoncept 
av typen HNS i multinationella operationer där fördelen är att där sker det en uppdelning av 
ansvaret mellan deltagande nationer/aktörer för olika funktioner/förnödenheter. Den aktör 
som har bäst förutsättningar (resurs- och kompetensmässigt) stödjer alla deltagande nationer 
vilket leder till att alla inte behöver ansvara för allt sida vid sida. Nackdelen är det beroende 
av andra aktörer än sig själva som uppstår. Färdiga logistikkoncept är inte enbart ett sam-
arbete med andra militära enheter. Den andra viktiga faktorn är kontakten med civila aktörer. 
Kontraktering är en del i en väl avvägd logistikorganisation, där mixen av civila och militära 
resurser nyttjas för att ge den mest optimala effektivitet i verksamheten. Fördelen med 
kontraktorer är att militära resurser kan frigöras för att nyttjas där behovet av just militära 
resurser finns. Nackdelen med nyttjande av civila aktörer är den beroendefaktor som kan 
uppstå även här i och med att helt överlämna ansvar till andra aktörer än den egna för att lösa 
ut ett specifikt logistiskt stöd. Effektivitet i den operativa logistiken handlar således om att 
prioritera och fördela tillgängliga resurser vilket återfinns i de berörda ländernas agerande vad 
gäller nyttjandet av de tre faktorerna förtänksamhet, användande av utarbetade logistik-
koncept och avvägda logistikorganisationer. Även återkopplat till manöverteorin leder USA´s, 
Storbritanniens, Tysklands och Sveriges agerande till att effektivitet i verksamheter skapar 
möjligheter för beslutsfattare att svara upp mot oväntade händelseutvecklingar. Jag anser att 
en bidragande faktor till framgång i verksamheten är att rätt resurser är på rätt plats i rätt tid 
för att effektiviteten skall vara hög och därmed att de uppsatta målen uppfylls. 

Standardiseringar av materiel har i undersökningen visat sig vara en genomgående faktor hos 
de tre nämnda egenskaperna (flexibilitet, tempo och effektivitet). Den empiriska under-
sökningen visar att länderna nyttjar sina logistiksystem på liknande sätt vad gäller standard-
iseringar av materiel för att därmed skapa förmåga till flexibilitet och effektivitet. Fördelen 
med standardiserad materiel är att den är utbytbar mellan olika aktörer vilket leder till ett 
flexibelt agerande och ett skapande av effektivitet i verksamheten. Nackdelen med standard-
iseringar, kontra flexibilitet och effektivitet, är att det krävs träning för att använda materielen 
om den skall ge flexibilitet och effektivitet. Ny materiel kan annars bli gränssättande. 
Undersökningen visar också att länderna till huvuddel nyttjar sina logistiksystem på liknande 
sätt vad gäller standardiseringar av materiel för att skapa förmåga till tempo. Här finns dock 
skillnader. USA och Storbritannien nyttjar fullt ut standardiserad materiel, som medlemmarna 
i NATO strävar mot. Tyskland säger sig komma nyttja den standardiserade materielen vid 
deltagande i operationer av multinationell karaktär, vid militär verksamhet där enbart 
Tyskland deltager använder de sig dock i huvudsak av den egna materielen. Slutligen Sverige, 
som i huvudsak använder egen, inhemsk materiel. Det pågår dock viss standardisering inom 
Försvarsmakten. Fördelen med att nyttja standardiserad materiel är att de blir allsidiga och 
gemensamma och kan därmed bli utbytbara mellan olika aktörer vilket leder till möjlighet att 
öka tempot i operationen. Nackdelen är att ny materiel kräver träning, för att den skall i detta 
fall leda till möjlighet till ökat tempo i verksamheten. Jag ser att processen att standardisera 
den tillgängliga utrustningen kanske är den mest essentiella faktorn för att skapa förmåga till 
flexibilitet, tempo och effektivitet. Det innebär möjlighet att byta ut enheter inom och mellan 
olika aktörer då utrustningen är allsidig vilket leder till ökad uthållighet hos deltagande 
styrkor i de multinationella operationerna. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige nyttjar logistik-
system i huvudsak på liknande sätt (kontra egenskaperna flexibilitet, tempo och effektivitet). 
Den skillnad som undersökningen visar på är sådana som troligen är övergående, i och med 
det arbete (standardiseringsprocesserna) som pågår för att underlätta de samarbeten som är 
nödvändiga i dagens operationer. Tendensen på en ökning av likheter beror på att fördelarna 
överväger nackdelarna. Frågan är dock – hur ser, på grund av likheterna och skillnaderna, 
förmågan till logistiskt samarbete? 

Förmåga till logistiskt samarbete? 

Varför är det angeläget att diskutera förmåga till logistiskt samarbete? De militära operationer 
som sker idag, sker ofta i allianser eller koalitioner och där är interoperabilitet en kritisk 
konsekvens. Detta är speciellt tydligt i den logistiska verksamheten, där ett flexibelt agerande 
med tempot varierat efter situationen och hög effektivitet bidrar till fördelar på stridsfältet. 
Logistisk interoperabilitet är förmåga hos logistiksystem att ge och ta emot logistiskt stöd från 
olika aktörer. Förmågan till interoperabilitet växer fram ur relationen med andra egenskaper 
som ett system kan besitta. Framträdande egenskaper som jag, med anknytning till både 
manöverteorin och teorin om den operativa logistiken, anser vara essentiella i detta fall är 
flexibilitet, tempo och effektivitet vid de tillgängliga logistiska resurserna. Hur ser då 
förmågan till logistiskt interoperabilitet ut hos logistiksystem i USA Storbritannien, Tyskland 
och Sverige, kopplat till egenskaperna flexibilitet, tempo och effektivitet, utifrån de fyra 
variablerna organisation, ledning, utrustning och överenskommelser? 

För att undersöka hur ett lands logistiksystems förmåga till interoperabilitet ser ut, ur ett 
organisatoriskt perspektiv, har jag tittat på följande tre indikatorer: finns det reserver att tillgå, 
finns det modulära enheter att sätta samman efter behov samt nyttjas en avvägd logistik-
organisation? I analysen framkom det att alla involverade länder i huvudsak har reserver och 
modulära enheter samt nyttjar sig av avvägda logistikorganisationer. Fördelen är att länderna 
kan agera mot oväntade händelser utan att ordinarie organisation och dess uppgifter blir 
berörda för specifika uppgifter. Därmed ökar handlingsfriheten i och med möjligheten för 
beslutsfattare att nyttja olika aktörer. En nackdel kan vara att den enskilde upplever viss 
osäkerhet på dess tillhörighet. En annan nackdel kan vara den eventuella risk som kan uppstå i 
och med det beroende som blir följden av kontraktering, och därmed minskade militära 
resurser. Jag anser att beslutsfattare har stora möjligheter att agera tack vare organisatorisk 
interoperabilitet. Den chansen att varierat nyttja olika aktörer för att skapa handlingsfrihet att 
lösa tilldelade uppgifter och därmed nå uppsatta mål med de mest optimala resurserna 
återfinner jag hos de berörda länderna. 

För att vidare undersöka hur ett lands logistiksystems förmåga till interoperabilitet ser ut, 
denna gång ur ett ledningsperspektiv, har jag tittat på följande tre indikatorer: nyttjas 
uppdragstaktik, används enkla planer som resultat av planeringar och därmed förtänksamhet i 
verksamheten? Analysen visar på att användandet av uppdragstaktik, enkla planer och för-
tänksamhet nyttjas av alla länderna. Fördelen är att det bidrar till att skapa, alternativt 
bibehålla, handlingsfrihet. Därmed bibehålls initiativet i verksamheten vilket leder till en 
minimering av behovet att reagera på ad hoc-situationer för att resurserna i stället skall kunna 
agera. Nackdelar finner jag få då planering och därmed förtänksamhet bidrar till en mental 
förberedelse för verksamheten vilket gör att möjligheten att agera är högre. Multinationella 
operationer ställer dock krav på förtroende inom och mellan olika aktörer. Förtroende uppstår 
vid samövningar enheterna emellan, men denna samövning tar tid och tiden finns inte alltid.  
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Jag återfinner i ländernas handlande en strävan att uppnå interoperabel ledningsförmåga. 
Detta anser jag är en styrka då ledningen är grunden i alla operationer i och med att planering 
och ordergivning skapar handlingsfrihet att agera, och då helst med initiativ i verksamheten. 

I den fortsatta undersökningen huruvida ett lands logistiksystems förmåga till interoperabilitet 
ser ut, denna gång ur ett utrustningsperspektiv, har jag tittat på en indikator: sker standard-
iseringar av materiel? Här visar undersökningen att länderna går mot samma håll – en ökning 
av standardiseringar vad gäller den inhemska materielen. Fördelarna är många, som exempel 
kan nämnas olika resursers förmåga att stödja olika kunder i och med möjlighet till tillgång på 
utbytbar materiel. Den nackdel som kan bli gränssättande är att om tidsramarna är korta 
hinner inte de olika aktörerna övas tillräckligt på eventuell ny materiel, vilket kan leda till 
problem om då materielen ej är väl inövad. Standardiserade utrustningar är nog det som för 
det mesta förknippas med ett förbands förmåga till interoperabilitet. Detta ser jag är naturligt i 
och med att det är en väsentlig faktor att den utrustning som deltagande nationer förfogar över 
i en multinationell operation kan var utbytbara aktörer emellan. Därmed ges beslutsfattare 
möjlighet att skapa så stor uthållighet som möjligt hos förbanden. 

Som en sista del i undersökningen hur ett lands logistiksystems förmåga till interoperabilitet 
ser ut, denna gång ur ett avtalsperspektiv, har jag tittat på följande två indikatorer: nyttjas 
befintlig infrastruktur och utarbetade logistikkoncept? Nyttjande av befintlig infrastruktur och 
utarbetade logistikkoncept, oavsett om det är i hemlandet kontra i närhet av eller i direkta 
operationsområdet, sker på liknande sätt i de fyra länderna anligt analysen. Fördelarna är 
bland annat tidsfaktorn (i och med flödets möjlighet att nå kunden på flera olika vägar) och ett 
delat ansvar för den logistiska verksamheten (där den med bästa förutsättningarna löser de 
tilldelade uppgifterna). Nackdelen är om infrastrukturen eller logistikkonceptet av olika 
anledningar är, eller blir, en begränsad faktor. Då blir troligen flödet fördröjt och därmed kan 
uthålligheten på stridsfältet nedgå och kulminationspunkten för ”våra” förband uppnås. En 
annan nackdel kan bli det eventuella beroendet av andra aktörer som kan uppstå i och med att 
flödets vägar kan vara styrande av andra. Jag anser att ländernas acceptans att ingå avtal 
skapar ökad interoperabilitet hos förbanden. Detta genom att nyttjandet av olika aktörer leder 
till att bäst lämpad löser, och tar ansvar för, uppgifter vilket gör att tidsfaktorn för flödet blir 
mest optimal. 

Analysen med efterföljande diskussion leder till slutsatsen att de likheter som finns hos 
logistiksystem i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige, vad gäller deras sätt att nyttja 
logistiksystem, bidrar till respektive lands förmåga till interoperabilitet. Detta innebär i 
längden att logistiska samarbeten i multinationella operationer kan genomföras redan i dag, 
och kommer troligen att öka i framtiden. 
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7.1 Avslutning 
Manöverteorin är grunden för den militära verksamheten. Manövertänkandet handlar om hur 
vilja och resurser skall nyttjas på bästa sätt för att nå de mål som är satta. Detta ställer krav på 
flexibilitet för att möta oväntade situationer och anmodar ett nyttjande av tempo i verksam-
heten för att dra fördel av de oväntade situationerna så att handlingsfrihet antingen skapas 
eller bibehålls. Flexibilitet och tempo är egenskaper som liksom effektivitet är konkreta och 
därmed redan i planeringsskedet är viktiga faktorer för att optimalt nyttja tillgängliga resurser. 
Detta är viktigt dels i manöverteorin och dels i teorin om operativ logistik (och logistik är i sig 
en viktig del av den militära verksamheten). De tillgängliga resurserna kan i militära 
operationer vara av varierande art i och med det multinationella deltagandet som det är i 
dagens militära operationer. För att nyttjandet av resurserna (som kan vara militära eller civila 
resurser från olika länder) skall bli så bra som möjligt är förmågor som flexibilitet, tempo och 
effektivitet således bidragande faktorer. De förmågorna är egenskaper som leder till en vidare 
egenskap för lyckade samarbeten i operationerna – nämligen förmågan till interoperabilitet. I 
dagens multinationella operationer är således interoperabilitet en essentiell fråga, speciellt 
logistisk interoperabilitet. Därför har jag genomfört denna undersökning för att se hur 
förmågan till samarbete mellan logistiksystem ser ut i dag. 

Jag anser att jag i denna uppsats har visat på att USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige 
nyttjar sina respektive logistiksystem på i huvudsak liknande sätt vad gäller förmågan till 
flexibilitet, tempo och effektivitet, vilka jag kopplade till variablerna organisation, ledning, 
utrustning och överenskommelser. Den lilla skillnad som jag kommit fram till ligger i 
förmågan till tempo och där ett användande av egen materiel kontra ny kompatibel sådan. Jag 
anser att den skillnaden är övergående i och med den strävan som finns hos länderna att 
deltaga i multi-nationella operationer där gemensam utrustning möjliggör ett ökat tempo i 
verksamheten. Dessa likheter i nyttjandet påverkar ländernas förmåga till interoperabilitet i 
enbart positiv riktning. Undersökningens visar därmed att länderna har en förmåga till 
interoperabilitet mellan, och inom, respektive logistiksystem i och med att en rad indikatorer 
finns och nyttjas på liknande sätt hos de berörda länderna. Detta göra att logistiksystem hos 
USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige på en övergripande nivå har förmåga till logistiskt 
samarbete vid multinationella operationer idag. 
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8 Behov av ytterliggare forskning eller utredning 
I tider med krympande militära ekonomiska ramar är samarbeten mellan olika aktörer en väg 
att gå för världens länder för att på så sätt verka för fred och säkerhet på vår jord. Inom väst-
världen, oavsett om nationen är med i NATO eller inte, anser jag att tendenserna därför går 
mot en mer och mer ökad interoperabilitet (främst materiellt) för att sålunda verka för en 
global fred och säkerhet. Logistiken är här ett viktigt område. Jag ser att erfarenheterna av 
logistiksystemens agerande är vitala att ta tillvara för att öka takten i införandet av inter-
operabilitetsprocesser. Just hur denna erfarenhet tas tillvara ser jag därför som en fråga för 
kommande forskning för att således snabba på interoperabiliten som jag ser som essentiellt 
för dagens och morgondagens logistiska samarbete. 

Dessa erfarenheter kan också ge svar på ytterliggare forskning om huruvida det ser ut i 
verkligheten vad gäller USA´s, Storbritanniens, Tysklands och även Sveriges vilja att vara 
föredömen för andra nationer vad gäller samarbeten, såväl logistiska som generella 
samarbeten. 

Denna uppsats har titta på likheter/skillnader i nyttjande av logistiksystem mellan Sverige och 
tre andra, större länder. Det hade varit intressant att se vilket resultatet blivit om jämförelsen i 
stället skett mot andra länder i samma storlek som Sverige, eller varför inte en jämförelse av 
de nordiska länderna. 

Då denna uppsats har rört sig på en övergripande, generell nivå kan en detaljerad, djuplodad 
forskning av logistiksystems förmåga till interoperabilitet vara av värde. Detta är troligen inte 
lätt (den slutsatsen drog jag under mitt arbete och därför är den på den övergripande nivån). 
Det skulle ändock vara intressant att se hur det på mikronivå egentligen ser ut vad gäller 
förmåga till interoperabilitet, men detta ställer krav på tydliga avgränsningar då 
logistiksystem är ett vitt begrepp. 
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Bilaga 1: Analysverktyg 
 

Likheter och skillnader i nyttjandet  Organisation Ledning Utrustning Överenskommelser 

 

Flexibilitet Reserver. Uppdragstaktik 
(improvisation, 
initiativ). 

Standardisering av 
utrustning. 

 

 

Tempo Modulära enheter. Enkla planer, 
tydliga uppdrag, 
ansvar. 

Egen materiel, 
standardiseringar av 
utrustning. 

Infrastruktur. 

 

Effektivitet Avvägd 
logistikorganisation, 
(civil/militär). 

Förtänksamhet, 
planering 
(undvika ad hoc). 

Standardisering av 
utrustning. 

Utarbetade koncept (HN, 
LN, RSN). 
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Förmågan till interoperabilitet  Organisation Ledni ng Utrustning Överenskommelser 

  

Reserver, modulära 
enheter, avvägd 
logistikorganisation. 

Uppdragstaktik, 
enkla planer, 
förtänksamhet. 

Standardisering av 
utrustning. 

Infrastruktur, utarbetade 
logistikkoncept. 

 

 

Sammanställning Analysverktyg  Flexibilitet Tempo E ffektivitet Interoperabilitet 

  

Reservförband, 
uppdragstaktik, 
standardiserad 
utrustning. 

Modulära 
enheter, enkla 
planer, 
egen/känd 
utrustning kontra 
standardiserad 
utrustning, 
infrastruktur. 

Avvägd 
logistikorganisation, 
förtänksamhet, 
standardiserad 
utrustning, utarbetade 
logistikkoncept. 

Avvägd logistikorganisation, 
uppdragstaktik 
standardiserad utrustning, 
utarbetade logistikkoncept. 

 


