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Logistikledning vid svenska internationella insatser 
Sammandrag 
Uppsatsens syfte är att verifiera alternativt falsifiera hypotesen: Svensk logistikledning av förband, 
ingående i internationella operationer, kan genomföras på ett likartat sätt oberoende av om 
operationen leds av FN eller NATO. Detta har gjorts med den rationalistiska organisationsteorin 
som den bärande teorin. 
 
I uppsatsen besvaras delfrågorna  
-På vilket sätt påverkar eventuella skillnader i logistikledningsprinciper i FN respektive NATO, 
svensk logistikledning? 
-I vilken utsträckning påverkar gällande styrdokument Försvarsmaktens utformning av 
logistikledning vid internationella operationer? 
Dessutom analyseras begreppet logistikledning genom att svara på frågan: Vad är logistikledning?
 
Nyckelord: - Logistikledning – internationella operationer – fredsfrämjande operationer – FN - 
NATO 
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Abstract 

Logistic command and control at international operations with 
Swedish participation 

 
The aim of this paper has been to verify or falsify following hypothesis: 
Swedish logistic command and control of their units in international operations 
can be done similar independent of the operation UN or NATO as lead 
organization. This was done with help of the rationalistic organization theory. 
 
In this paper following questions will be answered. 

- At what way will possibly differences in UN respectively NATO 
logistic command and control principles have affect at Swedish logistic 
command and control? 

- In what extent will today’s legal document rule the Swedish Armed 
Forces shaping at logistic command and control when participating at 
international operations? 

 
Finally there will be a concept analysis of  “logistic command and control” by 
answering the question: What is logistic command and control? 
 
 
Keywords:- Logistic command and control – international operations – peace-
keeping – peace-enforcement – UN - NATO 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Idag är en internationell operation under ledning av FN aktuell, det är ett 
mekaniserat skyttekompani (LA01) som nyligen anlänt till Liberia. Det är nu 
många år sedan Sverige haft förband i FN-operationer. De senaste åren har de 
flesta av Sveriges insatser internationellt varit under NATO-flagg. Men så har 
det inte alltid varit. Det var inte mer än tio år sedan Sverige endast sände ut 
förband till FN-missioner. Under hösten -04 vid Försvarshögskolans 
chefsprogram med profilering i operativ logistik gavs många tillfällen att 
reflektera över detta. 
 
Vid några av de studiebesök som utförts under studietiden uttalade 
representanter ur Försvarsmakten om att kompetensen för att logistikleda 
förband under FN-flagg minskat oroväckande mycket. Detta på grund av att 
organisationens minne är kort. Förklaringen som givits är att många av dem 
som arbetade med logistik under den tid då alla internationella insatser var 
under ledning av FN inte längre finns i organisationen eller har andra 
arbetsuppgifter. Detta skulle i så fall betyda att en stor del av Försvarsmaktens 
personal idag inte vet hur en internationell insats under ledning av FN logistiskt 
ska ledas. Att FN har dessutom har infört ett nytt logistikledningssystem kan 
också har betydelse. 
 
Kan det verkligen vara sådan skillnad mellan en FN- och en NATO-mission, 
att logistikledningen måste anpassas i så stor grad att det blir fråga om två olika 
kompetenser som måste upprätthållas? Detta gav upphov till denna uppsats. 
Uppsatsens ansats är att ta reda på, om det för svensk logistikledning har någon 
betydelse, om den internationella operationen som Sverige ingår i är under 
ledning av FN eller NATO. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om svensk logistikledning, inom ramen 
för en internationell operation, kan ske på likartat sätt oavsett om operationen 
genomförs inom FN:s eller NATO:s ramar. 

1.2.2 Hypotes 

För att kunna lösa syftet med uppsatsen formulerades följande hypotes: 
 
Svensk logistikledning av förband, ingående i internationella operationer, kan 
genomföras på ett likartat sätt oberoende av om operationen leds av FN eller 
NATO. 
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1.2.3 Frågeställningar 

För att lösa ut syftet med uppsatsen kommer följande delfrågor att besvaras i 
uppsatsen. 

• På vilket sätt påverkar eventuella skillnader i logistikledningsprinciper i 
FN respektive NATO, svensk logistikledning? 

• I vilken utsträckning påverkar gällande styrdokument Försvarsmaktens 
utformning av logistikledning vid internationella operationer? 

Förutom ovanstående frågor kommer nedanstående fråga av deskriptiv art 
också att besvaras. 

• Vad är logistikledning? 
 

1.3 Centrala begrepp 
Logistikledning 
Begreppet ledning, logistik och logistikledning definieras i kapitel 3.2 
 
Logistikledningsprinciper 
Med logistikledningsprinciper avses i uppsatsen sättet att genomföra 
logistikledning. Dessa påverkas av omgivningsbetingelser såsom t ex ekonomi, 
teknologi, politik och lagstiftning. Dessa betingelser är sådana som, utifrån den 
rationalistiska organisationsteorin, en organisations huvudman är beroende av 
och försöker påverka.1 
 
Internationella operationer 
Det använda uttrycket internationella operationer är i denna uppsats 
sammanhang synonymt med fredsfrämjande operationer som enligt 
Militärstrategisk doktrin består av fredsbevarande- och fredsframtvingande 
operationer, övervakning och rapportering, väpnad preventiv trupp, 
evakueringsoperationer, säkerhetsfrämjande insatser och humanitära 
operationer.2 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar endast militär logistik då civil logistik avhandlar 
transportteknik, materialhantering och lagerstyrning. Dessa fokuseras i stor del 
kring teknik och fysiska produktflöden men också mera strategiska aspekter på 
informationsflöden och organisationsstruktur för materialflöden.3  
 
Studien begränsas till att studera svensk militär logistikledning mot tänkta 
insatser under ledning av FN respektive NATO. Avgränsningen görs med 

                                                 
1 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation, Upplaga 3:2, Liber Ekonomi, 
Malmö, 2002, s 181 
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s 11 
3 Nationalencyklopedin, Internet 2004-02-10, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=244069 
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hänsyn till att erfarenheter vid svenska internationella insatser med förband 
främst är från missioner under ledning av FN eller NATO. 
 
Ämnesområdet hälso- och sjukvård avgränsas bort då det krävs 
specialkompetens inom området för att göra en korrekt analys av de specifika 
principer som gäller för ledning av den verksamheten. 
 
De omgivningsbetingelser som kommer att nyttjas för att analysera de två 
övergripande exemplen på logistikledning inom FN alternativt NATO ledning 
ekonomi, juridik samt materielförsörjning. Den politiska faktorn kommer 
endast indirekt att behandlas tillsammans med de övriga faktorerna. Den 
politiska faktorn avgränsas med motivet att det skulle krävas en särskild 
fördjupning för att utröna i vilken grad politiska ställningstaganden skulle 
påverka svensk logistikledning. 
 
Uppsatsen utgår från OPI-4 som har målbild 2004 som tidshorisont och är 
fastställd att gälla för insatsorganisationen intill 2004-12-31.4 Med detta som 
grund avgränsas uppsatsen till nutid och en nära framtid. OPI-4 har tagits fram 
med bland annat Försvarsplan 2000 och Kris- och krigsfallsplaneringen som 
viktiga underlag. Dessa är dessvärre hemliga och kommer därför inte att 
analyseras i denna uppsats. Detta torde inte påverka utfallet av uppsatsen då 
OPI-4 har tagit hänsyn till dessa styrdokument. 
 

1.5 Källkritik 
I uppsatsen används främst tryckt material i form av litteratur, utredningar och 
doktriner. Primärkällor har använts till det som berör uppsatsens kärna däremot 
har sekundärkällor använts som hänvisning till främst teknik, metod och 
teoriavsnitt. Primärkällorna som främst kommer från Riksdag, Regering och 
Försvarsmakten bedöms uppfylla de källkritiska kriterierna eftersom materialet 
utgörs av beslut, remisser och arbetshandlingar som därigenom uppfyller 
kraven vad avser oberoende och äkthet. Även NATO och FN handlingar har 
bedöms uppfylla ovanstående krav trots att vissa handlingar inte är 
primärkällor. Detta gäller bland annat materialet från UNLOC5. Då det är 
kursmaterial som sammanställts för att utbilda FN-logistiker förväntas 
materialet ändock uppfylla motsvarande krav som primärkällor. 

  
1.6 Forskning och tidigare utgivet material 

Vid efterforskning av pågående och tidigare forskning och utgivet material har 
det inte gått att hitta material som avhandlar denna uppsats syfte och 
frågeställningar inom Försvarsmakten eller externt. Däremot finns det tidigare 
uppsatser vid Försvarshögskolan som på olika sätt tangerar denna uppsats 
delfrågeställningar. 
 

                                                 
4 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002-10-01, s 4 
5 United Nations Logistics Officers Course 
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2002 utgavs c-uppsatsen Vad är Logistik? av Mj Hans Zettergren som tangerar 
detta ämnesområde. Zettergren beskriver likheter och olikheter mellan 
Rysslands, Sveriges och NATO:s logistikfunktioner avseende syfte och 
definition, ingående delfunktioner och delfunktionernas organisatoriska 
koppling. Uppsatsen har därmed kunnat nyttas vid analysen av begreppet 
logistikledning. 
 
Mj Per-Erik Laksjös uppsats från 2003, Svenska logistikföreträdare vid 
internationella insatser, ett försörjningsproblem?, har beröringspunkter med 
avsnittet om logistikledning vid internationella insatser. Däremot skiljer den sig 
då syftet är att undersöka om utbildningen av logistikofficerare är rätt för att 
Sverige ska kunna fullfölja de logistiska kraven. 
 

1.7 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens inledande kapitel består av inledning och behandlar syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. Det andra kapitlet behandlar 
teorianknytning och beskriver vilka metoder och tekniker som valts för att 
angripa problemet. 
 
Kapitel tre består av avhandlingen som kopplar ihop organisationsteori med 
logistikledning, analyserar begreppet logistikledning och det empiriska 
materialet i form av gällande styrdokument samt ger ramar för hur 
logistikledning vid svenska internationella insatser kan genomföras genom att 
sätta upp två övergripande exempel av logistikledning. Det ena är en 
internationell operation under ledning av FN och det andra är en NATO-ledd 
operation. Kapitlet avslutas med redovisning av resultat och slutsatser. 
 
Kapitel fyra innehåller diskussionen. Det femte kapitlet består av en 
sammanfattning av uppsatsen och där redovisas också förslag på framtida 
forskning. Det avslutande kapitlet anger vilka källor som har nyttjats vid 
framställning av uppsatsen. 
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2. Teori och metod 

2.1 Teorianknytning 
Teorin har använts för att säkerställa reproducerbarheten men även för att ge en 
förenklad bild av omgivningen. Uppsatsens syfte att utreda svensk 
logistikledning innebär att organisationers agerande och interaktion kommer i 
centrum. Detta blev upphov till att valet föll mellan två organisationsteorier, 
rationalistisk teori och systemteori.6 Dessa två teorier har olika sätt att definiera 
och behandla omgivningen. Den rationalistiska organisationsteorin valdes som 
den bärande teorin för denna uppsats. 
 
Valet motiveras av att denna teori ser olika omgivningsfaktorer som tydligt 
identifierbara betingelser som styr huvudmannens rörelsefrihet. Denna syn på 
omgivningen passar bra då uppsatsen utgår från olika styrdokument som 
huvudmannen riksdag och regering kräver att organisationen Försvarsmakten 
följer. Den rationalistiska teorin ser organisationen som en enskild aktör vars 
huvudman och ledning på olika sätt är beroende av – och försöker påverka - 
omgivningens betingelser såsom politik och lagstiftning och de som styr dessa 
betingelser som t ex riksdag och regering. Detta synsätt gör det enklare att följa 
styrdokumenten hierarkiskt. Enligt den rationalistiska uppfattningen är det 
viktigt att tydliggöra de ekonomiska, juridiska, och politiska förhållanden som 
utgör betingelser för organisationens arbete vilket också gör att denna uppsats 
syfte kan uppnås på ett tydligt sätt.7 
 
Mot valet av den rationalistiska organisationsteorin ska systemteorin ställas. 
Systemteorin betonar en jämvikt i samspelet mellan organisationen och 
omgivningen. Det förutsätts att både omgivningen och organisationen gynnas 
av samspelet dem emellan. Det kan i och för sig vara fallet även mellan 
Försvarsmakten, FN och NATO men med tanke på FN:s och NATO:s storlek 
passar den rationalistiska teorins avsaknad av jämviktsantagande bättre. Det är 
alltså fullt möjligt att den ena parten vinner långt mer än den andra, och att 
maktförhållandet dem emellan är mycket ojämnt. 
 
Inom systemteorin utgör intressentmodellen ett svar på, och försök till 
konkretisering av, det som utgör organisationens omgivning. Systemteorin 
lägger stor vikt vid att konkretisera och definiera bestämda organisationer eller 
grupper som har ett sådant angeläget utbyte med den centrala organisationen 
att de kan räknas till intressenter. Intressentresonemanget innebär att de övriga 
organisationerna eller intressenterna i princip kan vara lika viktiga som den 
undersökta.8 
 

                                                 
6 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation, Upplaga 3:2, Liber Ekonomi, 
Malmö, 2002, s 16-19 
7 Ibid, s 181 
8 Ibid, s 182 
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 Det rationalistiska perspektivet betonar i stället att omgivningen, i detta fall 
bland annat FN och NATO, representerar ramar för den studerade 
organisationen (Försvarsmakten), medan ett systemteoretiskt perspektiv 
betonar att det rör sig om anpassning mellan de olika organisationerna. Att utgå 
från den rationalistiska organisationsteorin hjälper till att koncentrera 
problematiseringen till Försvarsmakten vilket hjälper till att lösa syftet med 
uppsatsen, med en systemteoretisk utgångspunkt skulle det däremot finnas en 
risk att uppsatsens fokus hamnar på de omgivande organisationerna såsom FN 
och NATO. Då systemteorin betonar omgivningens betydelse för 
organisationens tillkomst och överlevnad, är den teorin inte aktuell då vare sig 
FN eller NATO på något sätt är inblandat i Försvarsmaktens tillkomst, som 
dessutom inte ska undersökas i uppsatsen. 

 
2.2 Metod 

Upplägget av uppsatsen är hypotetiskt-deduktivt.9 I uppsatsen har kvalitativ 
metod använts.10 Valet av den kvalitativa metoden grundas både på uppsatsens 
ämne som på syftet med uppsatsen. Logistikledning finns beskrivet och 
definierat i doktriner och litteratur. Den grundläggande frågeställningen har sitt 
ursprung i skillnader bland enskilda representanters personliga uppfattningar i 
ämnet. Genom en analys av tillgängligt nedskrivet material kan ämnet belysas 
på ett så objektivt sätt som möjligt för att utröna, om de olika uttalandena om 
Försvarsmaktens förmåga att logistikleda operationer i FN- respektive NATO-
missioner kan beläggas. 
 
En hypotes togs fram utifrån de olika uttalanden som hävdat att det torde 
behövas specifika kompetenser och metoder för logistikledning av Svenska 
internationella operationer. Därefter togs de frågeställningar, som uppsatsen 
bygger på, fram för att genom dem leda fram till att antigen verifiera eller 
falsifiera uppsatsens bärande hypotes. 
 
Begreppet logistikledning får ett eget avsnitt i avhandlingen på grund av att det 
ej finns en entydig officiell definition av detta begrepp inom Försvarsmakten. 
För att kunna ta reda på hur Sverige genomför dagens logistikledning kommer 
gällande styrdokuments påverkan på dagens logistikledning att undersökas. 
 
Inledningsvis planerades två fallstudier som skulle nyttjas för att analysera 
FN:s och NATO:s logistikstrukturer. Under arbetets gång framkom att enskilda 
missioner skiljer sig i sin uppbyggnad i en sådan utsträckning att en jämförelse 
ned på förbandsnivå inte skulle leda till ett tillförlitligt resultat. Det finns allt 
för många enskilda kedjor av avtal och överenskommelser som gör varje 
mission specifik. Därför nyttjas två övergripande exempel på hur en FN-ledd 
respektive NATO-ledd operation logistikleds. 
                                                 
9 Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, Liber 
Ekonomi, Malmö, 1997, s 203 
10 Idar Magne Holme & Bernt, Forskningens metodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
1997, s 14 
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Med den rationalistiska teorin som ser olika omgivningsfaktorer som tydligt 
identifierbara betingelser som styr huvudmannens rörelsefrihet har ett antal 
sådana omgivningsbetingelser valts ut. De två övergripande exemplena 
kommer att analyseras utifrån dessa betingelser för att tydliggöra skillnader och 
likheter i dess logistikledningsprinciper och därefter utröna om logistikledning 
kan ske på motsvarande sätt oberoende av vilken av dessa organisationer som 
har den ledande rollen i en multinationell operation. Av de betingelser som 
påverkar logistikledningsprinciperna har följande valts ut som analysområden: 
ekonomi, juridik, materielförsörjning. Förutom dessa tre kommer även 
organisation att utgöra ytterligare ett analysområde. Detta för att utröna i vilken 
mån organisatoriska skillnader påverkar logistikledningsprinciperna. 
 
Genom att den rationalistiska teorin nyttjas kan nedanstående modell byggas 
upp och nyttjas för att bygga upp uppsatsen. Förhållandet mellan Huvudman, 
undersökt organisation, omgivningens förhållande till organisationen och 
ämnet logistikledning kopplat till de följande avsnitten i avhandlingen 
illustreras av nedanstående modell. Den visar hur FN respektive NATO har 
bildat gräns vänster och gräns höger. Dessa tillsammans med styrdokumenten 
och logistikledningsbegreppet bildar uppsatsens ramar. Slutligen jämförs dessa 
mot de utvalda omgivelsebetingelserna i kapitlet 3.5 resultat och slutsatser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Modell utvisande uppsatsens uppbyggnad. 
 

2.3 Tekniker 
Studien genomförs med hjälp av tekniken litteratursökning med textanalys 
genom dokument hämtade från officiella hemsidor såsom Riksdagens, 
Regeringens, Försvarsmaktens, FN:s och NATO:s. Som tidigare nämnts under 
punkten källkritik kommer i första hand källor som kan betraktas som 
primärkällor att användas. På grund av dess officiella status kan dessa också 
anses ha en hög reliabilitet.11 
                                                 
11 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1996, s 67 
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3. Avhandling 

3.1 Organisationsteori - logistikledning 
Den rationalistiska organisationsteorin nyttjas för att ge struktur och ramar för 
undersökningen. Den rationalistiska utgångspunkten gör att fokus hamnar på 
den undersökta organisationen, i detta fall Försvarsmakten. Organisationen är 
huvudmannens verktyg för att uppnå sina mål.12 I den rationalistiska teorin blir 
målfokuseringen enkel. Det rör sig om en aktör och en aktörs mål, nämligen 
huvudmannens.13 Huvudmannen är i detta fall riksdag och regering. 
Handlingarna i organisationen ses som logiska konsekvenser av de fastställda 
målen. Målen utgör en oberoende variabel och uppfattas som en styrande 
faktor för organisationens verksamhet. Detta innebär att målens ursprung inte 
behöver analyseras. 
 
Här blir det rationella inslaget tydligt. Denna målstyrning skapar på samma sätt 
som byråkratin förutsägbarhet och kontroll inom organisationen genom att det 
finns ett övergripande mål som är styrande. Målstyrningen gör det möjligt att 
kontrollera och utvärdera verksamheten.14 
 
I det rationalistiska perspektivet begränsas intresset för organisationer till att 
betrakta dem som ett praktiskt och rationellt verktyg för att förverkliga 
bestämda mål. Dessa teorier framträder med en mycket starkt förenklad 
organisationsmodell. Det tas för givet att varje organisation har klara mål som 
är kända för alla medlemmar, och som preciserar och gör klart för alla vad 
organisationen strävar efter att uppnå. Dessutom utgås från att medlemmarna i 
organisationer inte har egna värderingar, privata preferenser eller mål som kan 
påverka deras tänkande och beteende i organisationen. Därmed bortsågs från 
att sociala och kulturella förhållanden som rör den enskilde individen eller 
grupper av medlemmar i en organisation kan ha betydelse för vad som är 
organisatoriska mål. I teorin framträder alla organisationer med enbart klara 
och enkla organisatoriska mål som alla medlemmar tillsammans sluter upp 
kring och strävar efter att förverkliga.15 
 
Till den klassiska rationalistiska organisationsteorin brukar även den s.k. 
byråkratiska organisationsteorin räknas. Denna organisationstyp kännetecknas 
av en hierarkiskt uppbyggd organisationsform. Grunden i denna är att 
organisationer måste byggas upp av byråkratisk auktoritet. 
 
Den fundamentala organisationsformen i de industriellt utvecklade samhällena 
är byråkratin. Ordet byråkrati och byråkratisk har blivit starkt nedsättande 

                                                 
12 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation, Upplaga 3:2, Liber Ekonomi, 
Malmö, 2002, s 17 
13 Ibid, s 273 
14 Försvarsmakten, Direkt ledarskap, 2003, s 128 
15 Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, 
Lund, 1998, s 446 
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uttryck som associerar till krångel, stelbenta regler och inte minst stelbenta 
attityder. Men ordet byråkrati betyder kontorsstyre. Det innebär alltså att en 
”byråkrat” är en person som styr i eller på basis av ett kontor. Det är i denna 
mening som organisationsteoretiker nyttjat ordet. Från början tänktes nog först 
och främst på offentliga kontor och offentligt anställda ämbetsmän, vid 
användning av begreppet byråkrati. Senare har beteckningen börjat användas 
även inom den privata sektorn. 
 
Att sammanfatta ett system, som har en lång historia och som måste anpassas 
efter olika omständigheter, kan vara svårt. Den tyska sociologen Max Weber 
(1864-1920) utformade vad han kallade den idealtypiska metoden. Metoden 
innebär grovt att forskaren försöker formulera de grundläggande egenskaperna 
i ett system i en renodlad modellform. Idealtypen motsvarar inte vissa 
bestämda fenomen i verkligheten utan ska tjäna till att analysera och 
sammanfatta bestämda delar av världen. Det var maktförhållandena i olika 
slags samhällen som han var intresserad att studera.16 
 
Max Weber satte upp ett antal regler som var grundläggande komponenter vid 
konstruktionen för sin byråkratiska organisationsmodell. 
 

• Regler för hur olika typer av problem ska lösas måste finnas, vilket gör 
att alla ”kunder” till statliga verk ska behandlas på ett likvärdigt sätt. 
För den offentliga förvaltningens del rör det sig ofta om 
lagbestämmelser som ska administreras eller som ska följas. 

• Anställda ska ha klart angivna kompetensområden, vilket innebär att 
klara och tydliga befattningsbeskrivningar utformas. Det innebär även 
att det ska finnas en sådan typ av auktoritet som behövs för att 
uppgifterna ska kunna utföras. 

• Alla anställda ska ha en specialiserad utbildning för sitt bestämda 
arbetsområde. 

• Organisationen ska vara hierarkiskt uppbyggd. Dvs. ett fast ordnat 
system av över- och underordnade befattningar, där de som har större 
befogenheter har tillsyn över de som har mindre. 

• Tjänstemännen ska absolut inte vara ägare av organisationen. 
• För att markera sin handlingsfrihet bör organisationens resurser frigöras 

från extern kontroll. Dessutom bör inte enskilda befattningar 
monopoliseras av specifika befattningshavare. Ledningen måste 
dessutom ha rätt att fritt disponera resurserna i enlighet med 
organisationens behov. 

• Alla administrativa åtgärder, beslut och regler måste förmedlas och 
dokumenteras i skriftlig form. 

 
Dessa regler stämmer bra överens med statliga organisationer och 
internationella institutioner såsom Försvarsmakten, FN och NATO. Den 
                                                 
16 Jørgen F Bakka, Egil Fivelsdal, Lars Lidkvist, Organisationsteori –struktur – kultur – 
processer, Upplaga 4:1, Liber AB, Malmö, 2001, s 40-44 
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rationalistiska organisationsteorin sätter inte människan i centrum av 
organisationen och kan därför många gånger uppfattas som stereotypa och 
okänsliga teorier som inte är verklighetsanpassade. Det finns modernare teorier 
som bättre tillfredställer detta. Bland annat uppstod Human Relations-rörelsen  
som lyfte fram människan i organisationen som en motreaktion på de 
omänskliga klassiska teorierna. Uppsatsen nyttjar detta faktum för att fokusera 
just på organisationens syfte och mål och inte dess medlemmar och anställda.17 
 
I den rationalistiska teorin ses organisationen som en enskild aktör vars 
huvudman och ledning på olika sätt är beroende av – och söker påverka – 
omgivningsbetingelserna och de aktörer som styr dessa betingelser. I den 
rationalistiska teorin finns inget jämviktsantagande. Det är fullt möjligt att den 
ena parten vinner långt mer än den andra, och att maktförhållandet mellan de 
bägge områdena är mycket ojämnt. 
 
Som förklaringsmodell innebär den rationalistiska ansatsen att de yttre 
krafterna uppfattas som begränsningar av organisationens möjligheter att 
förverkliga sina mål. Det rationalistiska perspektivet betonar alltså att 
omgivningen (FN och NATO), som yttre krafter, sätter ramar för 
organisationen (Försvarsmakten) – ramar som begränsar huvudmannens 
(Riksdag och Regering) frihetsgrader. Enligt den rationalistiska uppfattningen 
är det viktigt att tydliggöra de ekonomiska, juridiska och politiska/juridiska 
förhållanden som utgör betingelser för organisationens arbete. Det gör att det i 
uppsatsen är nödvändigt att inventera de aktuella styrdokumenten. Detta görs 
för att konkretisera vilka förhållanden som påverkar Försvarsmakten under den 
bestämda perioden.18 
 
Det är huvudmannen (regeringen) och exekutiven (ÖB) som medvetet och 
planmässigt styr och utformar Försvarsmakten enligt det rationalistiska 
perspektivet. Detta innebär också att det är huvudmannen som fastställer 
uppgifter och anvisar resurser. Sedan är det exekutivens roll att omsätta 
uppgifterna i praktisk handling. Om dessa uppgifter kräver nya strukturer och 
ansvarsfördelning är det ÖB som både har ansvaret och verktygen för att 
genomföra detta. I det rationalistiska perspektivet är det viktigt att utforma en 
sådan struktur som optimalt anpassas till de mål som regeringen satt upp. Det 
är ÖB:s uppgift att så effektivt som möjligt nå de mål som regeringen bestämt 
genom att utforma effektiva, rationella strukturer samt att kontrollera och 
samordna verksamheten. Det är alltså aktörerna regeringen och ÖB som främst 
lyfts fram i detta perspektiv.19 Detta gör också att uppsatsen kan fokuseras på 
hur svensk logistikledning utformas vid internationella insatser. 
 

                                                 
17 Curt Andersson, Organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 1994, s 26-29 
18 Bengt Abrahamsson, Jon Aarum Andersen, Organisation, Upplaga 3:2, Liber Ekonomi, 
Malmö, 2002, s 181 
19 Försvarsmakten, Direkt ledarskap, 2003, s 128 
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Slutligen måste ändå påminnas att de ovanstående teorierna utarbetades under 
industrialiseringens inledning med många förutsättningar och kulturella 
värderingar som inte är giltiga idag. Dessutom har dessa teorier gemensamt att 
de behandlar förhållandet mellan organisation och omvärld som om alla 
organisationer stod inför en enhetlig omvärld som inte förändras med tiden. I 
denna uppsats har det varit en fördel då teorierna förenklar omvärlden och 
därmed hjälper till att fokusera på ovan nämnda huvudfrågeställning.20 
 

3.2 Begreppet logistikledning 
För att förklara begreppet logistikledning, som är det centrala begreppet i 
uppsatsens syfte, krävs att ledning och logistik också definieras. 

3.2.1 Ledning 

Militärstrategisk doktrin lyfter fram ledning som den funktion som är 
förutsättningen för att kunna samordna stridens grundelement (verkan, 
rörlighet och skydd) och de övriga basfunktionerna (underrättelser och 
uthållighet). Ledning syftar till att samordna det mänskliga handlandet och 
olika resurser för att uppnå viss verkan.21 
 
Försvarsmaktens grundsyn ledning, som ger övergripande riktlinjer för 
utövande av ledning och utveckling av ledningssystem inom det militära 
försvaret, anger att ”ledning av det militära försvaret består av ledning av 
insatser (insatsledning) och ledning av verksamhet i övrigt 
(verksamhetsledning).”22 
Insatsledning omfattar militärstrategisk, operativ och taktisk ledning. 
Insatsorganisationen utgörs av överbefälhavaren med högkvarteret, den 
operativa insatsledningen med armé-, marin- respektive flygtaktiskt 
kommando, militärdistrikten, övriga förband samt utlandsstyrkan. 
Insatsorganisationen ska lösa uppgifter i fred, kris och krig med insatsstyrkor 
som sätts samman med hänsyn till den uppgift som ska lösas.23 
Verksamhetsledning består av att leda utveckling, vidmakthålla och avveckla 
förband, personal, materiel, mark, anläggningar och lokaler. Här är kraven på 
säkerhet, kvalitet och ekonomisk rationalitet styrande. Verksamhetsledningens 
viktigaste uppgift är att kontinuerligt förse insatsorganisationen med 
kompetens och resurser, inom givna ekonomiska ramar. I uppgiften ingår också 
att kontinuerligt utveckla ledningssystemet i anpassning till förändrade krav. 
Ledningssystemet ska utformas så att verksamhetsledning kan utföras parallellt 
med och som stöd till insatsledning, där ledning av insatta förband alltid ska 
prioriteras.24 

                                                 
20 Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, 
Lund, 1998, s 214-215 
21 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s 77 
22 Försvarsmakten, Försvarsmaktens grundsyn ledning, 2001, s 3 
23 Ibid, s 16 
24 Ibid, s 19 
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Försvarsmaktens grundsyn ledning delar upp ledningsprocessen i två centrala 
moment. Planering, som ska uppnå förståelse för uppdraget och dess syfte samt 
formulera en tydlig idé om hur uppgiften ska lösas. Ledning av genomförande 
med uppföljning, har som syfte att, igångsätta och styra verksamheten samt 
stödja insatta chefer och förband med uppföljning och kontrollera att 
verksamheten bedrivs, så att angivna mål kan nås.25 

3.2.2 Logistik 

Uppslagsverket Nationalencyklopedin anger följande om logistik: 
”en vetenskap som studerar problem i samband med materialflöde inom 
företag eller organisationer vanl. med huvudsyftet att åstadkomma metoder för 
att rätt material skall finnas på rätt plats vid rätt tid: en militär invasion är i 
stor utsträckning en fråga om ~ 
HIST.: sedan 1955; av eng. logistics med samma bet.”26 
 
”logistik (av grek. logistik∴´ (te´chn∴) '(praktisk) räknekonst'), från början en 
del i den militära triaden "strategi, taktik och logistik". Nu avser militär 
logistik ledning av operativ och strategisk underhållstjänst, dvs. vård och 
underhåll av materiel, kommunikationer och byggnader, sjukvård, 
förrådshantering och transporter samt den nyproduktion och reorganisation 
som krävs för att genomföra militära operationer. Logistiken har stor betydelse 
i krig och utvecklades mycket snabbt under andra världskriget, framför allt i 
USA. 
 
Efter kriget överfördes begreppet till det amerikanska näringslivet under 
benämningar som industrial logistics och business logistics, men i Sverige tog 
utvecklingen fart först under slutet av 1960-talet och då med utgångspunkt i 
transportteknik. Ämnesområdet transportteknik började breddas och integreras 
med materialhantering och lagerstyrning. Logistikbegreppet fokuserades först 
kring teknik och fysiska produktflöden på operativ nivå, men har senare 
utvecklats till att också inbegripa mera strategiska aspekter på 
informationsflöden och organisationsstruktur för materialflöden. Termen har 
därmed blivit i stort sett synonym med materialadministration.”27 Det andra 
stycket som avhandlar civil logistik är medtaget endast som bakgrund och 
jämförelse till militär logistik som den här uppsatsen avhandlar (se under 1.3 
Avgränsningar). 
 
Enligt Operativ inriktning för logistik (OPI-4) är logistik ett samlingsbegrepp 
som i militär betydelse innebär planering och genomförande av förflyttning, 
underhåll och övriga servicetjänster som syftar till att stödja genomförandet av 
                                                 
25 Försvarsmakten, Försvarsmaktens grundsyn ledning, 2001, s 23-26 
26 Nationalencyklopedin, Internet 2004-04-05, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O231392 
27 Nationalencyklopedin, Internet 2004-02-10,  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=244069 
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operationer. OPI-4 har valt att publicera följande översättning av NATO:s och 
EU:s definition av logistik (NATO Logistics Handbook § 103 samt EUMS 
35/01 2001-11-21 s 7). 
 
”Logistik 
 
Planering och genomförande av förflyttning och vidmakthållande av 
stridskrafter. I sin vidaste betydelse kan det ses som den verksamhet som vid 
militära operationer handlar om: 
 

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

b) transport av personal, 
c) anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring av 

anläggningar och faciliteter 
d) anskaffning eller tillhandahållandet av tjänster och 
e) stöd med sjukvård och hälsovård”28 

 
Genom detta har OPI-4 också gjort ovanstående till den gällande definitionen 
för Försvarsmakten. 

3.2.3 Logistikledning 

OPI-4 klargör att logistikledning likväl som övrig ledning bygger på 
ledningsprocessens centrala moment planering samt ledning av genomförande 
med uppföljning. OPI-4 poängterar att logistikorganisationen ska 
dimensioneras för att genomföra processerna simultant.29 
 
Under planering ska logistikresurserna utformas och utnyttjas utifrån 
uppgiften, för insatsen som helhet, på ett optimalt sätt. Logistikföreträdarna ska 
förse de som planerar operationen med analyser och råd angående de logistiska 
konsekvenserna. Därför är det viktigt att logistikföreträdare deltar under hela 
det operativa bedömandet. Inhämtning av underlag kan bland annat ske genom 
logistikberedningar.30 
Genomförandet delas, vad avser logistikledning, in i delprocesserna 
förberedelser, initiering, konsolidering och avveckling. Initiering innebär 
perioden från avtransport till ankomst och gruppering i insatsområdet. Med 
konsolidering avses tiden under pågående insats och avveckling innefattar 
återtransporten från insatsområdet till dess att personal och materiel åter är 
beredda för en ny insats. OPI-4 understryker avvecklingens betydelse i 
genomförandet och fastställer att en operation/insats eller en övning inte är 
avvecklad förrän ny anbefalld beredskap är intagen.31 
 
                                                 
28 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s 5 
29 Ibid, s 18-19 
30 Ibid, s 18 
31 Ibid, s 18 
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I uppföljningsprocessen är det viktigt att tidigt samla in tidigare erfarenheter 
för att ge underlag till förändringar av bland annat rutiner. Den regelbundna 
rapporteringen är en viktig del av uppföljningen. I OPI-4 noteras också att 
nationella rutiner ofta kan gälla parallellt med missionsspecifika rutiner.32 
 
Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer på operativ nivå anger 
att logistikledning genomförs på strategisk och operativ nivå. Den omfattar 
övergripande ledning avseende stridskrafternas uthållighet samt fördelning av 
riksgemensamma resurser. Logistikledning på operativ nivå ska kunna 
genomföras i flera geografiska områden samtidigt. 
 
Behovet kommer att vara stort att, på flera ledningsnivåer, samverka med 
sidoordnade militära organisationer och civila myndigheter och organisationer 
såväl nationellt som internationellt. Vid omfattande nationella eller 
internationella operationer krävs en framskjuten logistiksamordning i 
anslutning till operationsområdet.33 
 

3.3 Svensk logistikledning – inventering av styrdokument 
Försvarsmaktens uppgifter, verksamhet m.m. framgår av förordningen 
(2000:555) med instruktion för Försvarsmakten. Därför blir det också det första 
styrdokumentet som granskas. I förordningen kan följande utläsas som är 
styrande för logistikledning vid internationella operationer. 

• Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att 
kunna genomföra och lämna stöd till fredsfrämjande operationer och 
säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna stöd till humanitär 
verksamhet. 

• Försvarsmakten ska ha den operativa förmåga, de kompetenser och den 
insatsorganisation som regeringen beslutar. Försvarsmakten skall även 
upprätthålla den beredskap som regeringen beslutar. 

• Försvarsmakten skall efter särskilt regeringsbeslut delta i internationella 
fredsfrämjande och humanitära insatser med främst sådana förband som 
anmälts av regeringen till internationellt förbandsregister. 

• Försvarsmaktens logistik ansvarar för Försvarsmaktens underhållstjänst 
och stödverksamhet.34 

 
Regeringens regleringsbrev för Försvarsmakten budgetåret 2004 anger att 
målet för verksamhetsgrenen fredsfrämjande verksamhet är att Försvarsmakten 
ska rekrytera, utbilda och utrusta den personal som regeringen beslutar att 
ställa till förfogande för internationella fredsfrämjande insatser. Vidare ska 
Försvarsmakten administrera det svenska deltagandet i de insatser som 
regeringen beslutar om. Vad avser uppgiften att bidra till fred och säkerhet i 
                                                 
32 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s 19 
33 Försvarsmakten, Remiss 2-Doktrin för gemensamma operationer, skrivelse 19 400:70 945, 
2003, s 101 
34 Försvarsdepartementet, Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten, 
Utfärdad 2000-06-05, Ändring införd t o m SFS 2003:804 
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omvärlden ska Försvarsmakten alltid ha förmåga att i samverkan med andra 
länder planera, genomföra och utvärdera fredsbevarande och 
fredsframtvingande operationer. Verksamhet och materielanskaffning ska 
prioriteras till förband avsedda för internationella insatser i enlighet med vad 
regeringen anmält till internationella styrkeregister.35 
 
Den militärstrategiska doktrinen ställer inga särskilda krav på logistikledning 
vid internationella operationer men ur kapitlet som avhandlar övergången till 
ett nätverksbaserat försvar kan om följande krav på uthållighet utläsas. 
”Gemensamma operationer ställer krav på ett riktat, snabbt och flexibelt stöd. 
Behovet styrs av uppgift, insatsmiljö och den särprägel som olika typer av 
stridskrafter har. I likhet med de andra basfunktionerna bygger effektivt stöd på 
god informationshantering. Genom att utnyttja modern informationsteknologi 
och en nätverksbaserad organisation kan resurser och tjänster effektivt 
utformas och fördelas efter behov. Civila resurser kommer här att utnyttjas i 
ökad omfattning.”36 
 
I en multinationell operation har deltagande nationer tillsammans med 
operationens ledande organisation ett gemensamt ansvar för den 
multinationella styrkans logistik. En deltagande nation kan dock aldrig 
frånsäga sig sitt ansvar för logistiken för de egna styrkor, som ställs under 
multinationellt befäl – oavsett om det sker genom egna nationella lösningar 
eller genom samarbete med andra nationer. 
 
Av ovanstående följer att ledningen av logistiken i en multinationell 
operation/insats kommer att äga rum i två ledningshierakier – den 
multinationella och den nationella.37 
 
Gemensamt ansvar och multinationella lösningar inom logistiken kräver att de 
multinationella ledningsorganisationerna på respektive nivåer 
(militärstrategisk, operativ och vid behov även på taktisk nivå) har mandat och 
förmåga att koordinera de militärstrategiska, operativa och taktiska kraven med 
de nationella intressena, såväl avseende planering som genomförande. 
Multinationell logistikledning återfinns på operativ och taktisk nivå i 
organisationsenheter som CJTF HQ38, MJLC39, MNLC40, LCC41 samt i 
respektive stridskrafters ledningskomponenter (LCC42, MCC43 respektive 

                                                 
35 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakten, Regeringsbeslut 
16, 2003, s 2, 6 och 10 
36 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s 130 
37 Försvarsmakten, Remiss 2 - Doktrin för gemensamma operationer, HKV 19 400:70 945, 
2003, s 101 
38 Combined Joint Task Force Headquarters 
39 Multinational Joint Logistic Centre 
40 Multinational Logistic Command 
41 Logistic Co-ordination Centre 
42 Land Component Command 
43 Maritime Component Command 
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ACC44). Här utövas såväl funktionsledning/samordning som eventuell 
förbandsledning av multinationella integrerade logistikförband (MILU).45 
 
OPI-4 fastslår att det är OPIL som leder den nationella logistikledningen av 
svenska förband eller enheter som ingår i en internationell operation. I 
operationsområdet kan en nationell logistikenhet (NSE)46 etableras. Denna har 
ett verkställande, samordnande och/eller förmedlande funktion av det 
nationella understödet till de egna förbanden eller enheterna. Om det skulle 
inrättas en särskild nationell ledning i operationsområdet ska den också 
innehålla en logistikledningsfunktion, som kan vara Sveriges NSE om det är 
samgrupperat med den särskilda ledningen. 
 
Legala ramförutsättningar och överenskommelser avseende logistikens 
genomförande ska kunna återfinnas i det MOU47 och TA48 som avtalas mellan  
Sveriges regering och den organisation som leder operationen. 
 

3.4 Logistikledning vid internationella insatser 

3.4.1 Logistikledning av insats under ledning av FN 

Internationella insatser som leds av FN bygger på att medlemsländerna genom 
avgifter till FN står för insatserna. Kostnaderna för fredsbevarande operationer 
är ett kollektivt ansvar för FN:s medlemsstater och ska fördelas enligt en 
bidragsskala som bygger på principen ”betala efter förmåga”. Liksom 
betalningar till den reguljära budgeten handlar det om obligatoriska bidrag. De 
fem ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet (Frankrike, Kina, Ryssland, 
Storbritannien, USA) har ett särskilt ansvar och ska stå för merparten av 
kostnaderna. 
 
Säkerhetsrådet beslutar vilka fredsbevarande operationer som ska upprättas. 
Generalförsamlingen beslutar om budgeten för varje enskild fredsbevarande 
operation och hur kostnaden ska fördelas på medlemsländerna enligt en 
särskild bidragsskala. Om medlemsländerna inte betalar in bidragen, kan heller 
inte FN ersätta de truppbidragande länderna för deras kostnader.49 FN förväntar 
sig inte att stater ska ställa upp med förband till fredsbevarande operationer 
utan ersättning. De ersätts av FN på ett sådant sätt att det populärt skulle kunna 
sägas att FN leasar de militära kontingenterna. Detta gäller även 
militärobservatörer och andra individuella befattningar som tillsätts. FN 

                                                 
44 Air Component Command 
45 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s 20 
46 National Support Element 
47 Memorandum of Understanding 
48 Technical Arrangement 
49 Svenska FN-förbundet, Internet 2004-04-14, http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=149 
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ersätter staterna för deras kostnader att sätta upp förband, utbilda och 
upprätthålla varje enskild soldat/befattningshavare.50 
 
För varje enskild fredsbevarande operation måste en överenskommelse ske 
mellan respektive truppbidragande land och FN.  Utgående från de 
förhållanden som gäller i det specifika missionsområdet, sammansättning av 
förband och andra logistiska, finansiella och juridiska faktorer, skrivs ett MOU. 
FN ska i MOU, genom ett Contribution Agreement även fastställa vilket 
logistiskt stöd och vilken materiel som FN kommer att ställa till förfogande och 
vad som måste tas med från det truppbidragsgivande landet. I detta serviceavtal 
bestäms, förutom vilka skyldigheter parterna har mot varandra, vilken personal, 
utrustning och nivå av självförsörjning som ska ställas till FN:s förfogande.51 
Den materiel som FN står för benämns UNOE52 och den materiel som måste 
tas från hemlandet men som FN betalar för benämns COE.53 Det kan vara stor 
skillnad mellan olika truppbidragsgivande länders nivå av självförsörjning och 
stöd från FN med utrustning.54 
De fyra huvudsakliga aktörerna för att försörja FN:s fredsbevarande styrkor är 
det truppbidragsgivande landet (TCC)55, civila leverantörer, andra TCC i 
missionsområdet och FN:s logistikbas i Brindisi. TCC kommer i normalfallet, 
variationer kan utläsas i det MOU som skrivits med FN, att stå för nödvändig 
materiel och logistiskt flöde för att säkerställa att utrustningen alltid är 
operativ. Normalt står också TCC för personlig utrustning och ammunition. 
 
FN kommer att skriva avtal med civila entreprenörer inom eller i närheten av 
missionsområdet för att kunna få förnödenheterna levererade i rätt tid och spara 
pengar på minskat behov av lagerhållning och underhåll. De huvudsakliga 
förnödenheterna som FN står för till missionen, basvaror såsom mat, vatten, 
drivmedel, kontorsmateriel, medicin och datorer, finns normalt att tillgå på den 
civila marknaden. FN försöker att få varorna levererade så nära förbanden som 
det går. 
 
Många relativt små truppbidragsgivande länder har inte en sådan logistisk 
kapacitet så att de kan stödja sin egen kontingent långt från sin hemmabas. I 
sådana fall kan det bli aktuellt för ett annat TCC i missionsområdet, som har en 
logistisk extra kapacitet, att stå för det begärda understödet. 
 
En viss del av utrustning och materiel i FN:s ägo (fordon, kommunikations-
utrustning, datorer, lager av medicin, försöksutrustning mm) är förrådsställd i 

                                                 
50 United Nations, Internet 2004-04-13, http://www.un.org/Depts/dpko/training/sgtm/sgtm.htm, 
SGTM 15: UNITED NATIONS LOGISTICS, kap 5 
51 UNLOC, bildspel, UN LOGISTICS The wet and dry lease Concept, bild 8 
52 United Nations Owned Equipment 
53 Contingent Owned Equipment 
54 United Nations, Internet 2004-04-13, http://www.un.org/Depts/dpko/training/sgtm/sgtm.htm, 
SGTM 15: UNITED NATIONS LOGISTICS, kap 3 
55 Troop Contributing Country ibland även TCN = Troop Contributing Nation  
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UNLB56 i Brindisi, Italien. Denna materiel som är klar för leverans används 
normalt som startutrustning för nya fredsbevarande missioner vilket kan ge en 
avsevärd tidsbesparing vid sådana tillfällen. 
 
Ett stort problem som uppstår för multinationella operationer är olika 
standarder beträffande utrustning. Om en gemensam standard skulle kunna 
uppnås, exempelvis endast en typ av fordon, hade detta avsevärt förenklat FN-
logistiken. FN har inte sådana resurser så att de kan förse alla missioner med 
sådan standardiserad utrustning. FN har policyn att i första hand ställa UNOE 
till militärobservatörs- och civilpolismissioners förfogande. Det innebär att 
förband måste delta med sin nationella utrustning. Lösningen till det logistiska 
problemet att förse alla med logistiskt stöd har blivit ”wet-dry lease” systemet 
som infördes 1996.57  
 
Wet lease betyder att FN betalar ett högre belopp för respektive objekt, men i 
gengäld får landet åtaga sig det fullständiga ansvaret, förutom drivmedel, för 
underhållet av systemet. Dry lease betyder att FN tar på sig det fulla ansvaret 
för logistiskt stöd samtidigt som det truppbidragsgivande landet kommer att få 
en betydande reducering av ersättningen för materielen. FN har fastställda 
riktlinjer som ska ange ett marknadsmässigt värde av olika typer av utrustning. 
Dokumenten nyttjas som utgångspunkt för den förhandling som alltid sker med 
FN om leasingersättningen.58 Det går att kombinera av wet lease respektive dry 
lease på många olika sätt för att passa den aktuella missionens behov och det 
truppbidragsgivande landets resurser på bästa sätt. För att belysa de olika 
kombinationsmöjligheterna beskrivs här ett antal olika lösningar. 
 
Wet lease exempel 1: TCC står för viktigare COE och för dess underhåll själv 
genom en egen logistikenhet. FN står för infrastrukturen i övrigt och ersätter 
landet fullt ut efter överenskommen taxa för wet lease. 
 
Wet lease exempel 2: TCC står för viktigare COE. En logistikenhet från ett 
annat deltagarland i samma mission, som TCC själv har gjort ett avtal med, står 
för underhållet. FN ansvarar för infrastrukturen och ersätter TCC efter 
fastställd taxa för wet lease enligt ovanstående exempel. FN har i detta fall inga 
förpliktelser gentemot något annat TCC. 
 
Wet lease exempel 3: TCC står för viktigare COE. TCC gör ett eget avtal med 
en lokal eller regional leverantör av underhållet. FN står endast för 
infrastruktur enligt exempel 2 och har inga skyldigheter gentemot de lokala 
alternativt regionala entreprenörerna som TCC slutit avtal med. FN ersätter 
enligt fastställd taxa för wet lease. 
 

                                                 
56 United Nations Logistics Base 
57 United Nations, Resolution A/RES/50/222, 1996 
58 United Nations, Internet 2004-04-13, http://www.un.org/Depts/dpko/training/sgtm/sgtm.htm, 
SGTM 15: UNITED NATIONS LOGISTICS, kap 3 
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Dry lease exempel 1: TCC står endast för viktigare COE. FN står för 
underhållet och för infrastrukturen. Ersättningen sker efter fastställd drylease-
taxa. 
 
Dry lease exempel 2: TCC står endast för viktigare COE. FN skriver avtal och 
ersätter ett annat deltagarland i missionen, som sedan står för underhållet. FN 
står för infrastrukturen enligt exemplet ovan och ersätter TCC efter fastställd 
drylease-taxa.  
 
Dry lease exempel 3: TCC står endast för viktigare COE. FN skriver avtal med 
lokala alternativt regionala leverantörer som sedan står för underhållet. FN står 
för infrastrukturen i missionen. TCC ersätts av FN enligt fastställd taxa för dry 
lease.59 
 
Förutom ovanstående exempel på logistiska lösningar avtalas också om och i 
så fall i vilken utsträckning som kontingenten ska vara självförsörjande. Detta 
är inte något bekymmer om man som förband träder in i en redan etablerad 
mission då det logistiska stödet redan har koordinerats och etablerats. Att 
däremot ingå som kontingent i uppstarten av en mission kräver att de första 
kontingenterna kan försörja sig själv under en viss tid. Tiden som ofta varierar 
mellan 30 till 90 dagar och omfattningen av självförsörjningen ska framgå av 
det MOU som avtalas med FN. Detta ersätts därefter från FN.60 
 
FN är också ansvarig för transport av kontingenterna till och från 
missionsområdet i samband med upprättande och avveckling av missioner. FN 
kan begära hjälp av TCC genom ett LOA61 och ersätter i så fall landet för den 
faktiska kostnaden. FN kan också särskilt ersätta TCC för ökade kostnader på 
grund av extrema förhållanden i missionsområdet. Det kan vara miljöfaktorer 
såsom terrängens karaktär, klimat och kondition på vägar. Det kan också vara 
faktorer som exempelvis missionsområdet storlek som kan påverka 
underhållsvägarnas längd eller aktiviteter från de stridande parterna såsom 
minfara som ökar kostnaden för TCC. Alla dessa faktorer är sådant som 
kontrolleras och fastställs i samband med uppstarten på missionen av tekniska 
inspektionsgrupper från FN.62 
 
Som framgår av ovanstående kan logistiken genomföras på många olika sätt 
som det truppbidragsgivande landet i MOU avtalar med FN. Från FN:s sida är 
det sedan viktigt att respektive kontingent levererar det som är avtalat och 
kontingenterna kräver å andra sidan att förutsättningarna överrensstämmer med 
det avtalade och att ersättning sker enligt gällande MOU. Detta sker genom ett 

                                                 
59 UNLOC, bildspel, Manual on policies and procedures concerning Reimbursement and 
control of TCN participating in PKO, bild 6-13 
60 United Nations, Internet 2004-04-13, http://www.un.org/Depts/dpko/training/sgtm/sgtm.htm, 
SGTM 15: UNITED NATIONS LOGISTICS, kap 3 
61 Letter of Assist 
62 UNLOC, bildspel, Manual on policies and procedures concerning Reimbursement and 
control of TCN participating in PKO, bild 23-33 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning 19 100:2021 
ChP 02-04 
Mj Peter Bohm 2004-06-02 Sid 22 (40) 
 
 
 
väl utvecklat kontrollsystem som innebär ett antal olika inspektioner.63 De 
viktigaste är arrival inspection, operational readiness inspection och 
repatriation inspection. 
 
Arrival inspection ska genomföras inom en månad från att kontingentens 
ankomst är avslutad. Vid denna inspektion kontrolleras all viktigare materiel 
för att försäkra sig om att materielkategorier, materielgrupper och antal enheter 
överrensstämmer med det som är avtalat. Angående avtalad 
självförsörjningsgrad måste representanter från TCC kunna förklara och visa 
att den avtalade graden av självförsörjning är tillgodosedd då inspektörerna gör 
en uppskattning av materielens och förbandets operativa prestanda. 
 
Operational readiness inspection ska genomföras åtminstone en gång under 
varje sexmånadsperiod eller om missionen misstänker att materielen eller 
lösandet av uppgiften inte uppfyller ställda krav. Konditionen på den enligt 
avtal fastställda viktigare materielen och självförsörjningsgraden ska 
inspekteras för att kunna fastställa om förmågan är tillräcklig och 
tillfredsställande. 
 
Repatriation inspection ska redogöra för att all viktigare materiel återförs till 
respektive hemland och intyga konditionen på den materiel som FN stått för 
under drylease. Inspektionen ska också säkerställa att ingen UNOE blir del av 
sådan utrustning som ska sändas till kontingentens hemland.64 

                                                 
63 United Nations, Internet 2004-04-13, http://www.un.org/Depts/dpko/training/sgtm/sgtm.htm, 
SGTM 15: UNITED NATIONS LOGISTICS, kap 5 
64 UNLOC, bildspel, UN LOGISTICS The wet and dry lease Concept, bild 27-30 
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Figur 2: Exempel på hur logistikledning kan utformas i en FN-ledd multinationell operation.65 
 
Den politiska nivån representeras av säkerhetsrådet och generalsekreterarnivån 
där säkerhetsrådet är ansvariga för att upprätthålla internationell fred och 
säkerhet. Det är säkerhetsrådet som ger mandat till fredsfrämjande operationer. 
När de uppfyller sina åtaganden agerar de på alla FN:s medlemmars vägnar 
därefter är medlemsstaterna bundna att genomföra säkerhetsrådets beslut. 
Generalförsamlingen som består av representanter för alla FN:s medlemsstater 
är den som godkänner och fördelar FN:s budget inkluderat utgifter relaterade 
till fredsfrämjande operationer. Sekretariatet, bestående av generalsekreteraren 
och staben vid FN-högkvarteret och ute i missioner, är vad gäller alla 
fredsfrämjande operationer ansvarig för planering, verkställande ledning och 
logistiskt stöd för dessa. 
 
Militär personal från medlemsstaterna, ingående i FN:s fredsfrämjande styrkor, 
fortsätter att tillhöra respektive stats nationella styrkor men den operativa 
befogenheten över sådana styrkor och personal har överförts till FN. Denna 
befogenhet medför rätten att ge operativa order inom det specifika mandatet 
från säkerhetsrådet, inom ett specifikt geografiskt område och under en 
överenskommen tidsperiod. Operativt bemyndigande inkluderar rätten att 
tilldela enskilda uppgifter till kontingenters underenheter samt ett övergripande 
ansvar för logistiskt stöd. De detaljerade logistiska arrangemangen kan variera 

                                                 
65 Joint Chiefs of Staff, USA, Joint Doctrin forLogistic Support of Multinational Operations, 
Joint Publication 4-08, 2002, s 11-16 
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beroende på omständigheterna exempelvis drylease eller wetlease. Dessa ska 
förhandlas fram med respektive truppbidragsgivande lands regering. 
 
SRSG66 är chef över den fredsfrämjande missionen och är utnämnd av 
generalsekreteraren med godkännande av generalförsamlingen. Chefen för den 
militära delen av operationen, (Force Commander eller Chief Military 
Observer) som i detta fallet inte är chef över missionen, är också utnämnd av 
generalsekreteraren. Han har givits nödvändig och avpassad myndighet över 
alla militära enheter och dess personal vad gäller de operativa kraven som 
missionen kräver. 
 
När en FN-mission etableras interagerar generalförsamlingen, säkerhetsrådet 
och sekretariatet kontinuerligt på det sätt som nedan exemplifieras. Normalt 
brukar säkerhetsrådet godkänna en fredsfrämjande operations grunder och 
därefter begära att generalsekreteraren inkommer med en detaljerad plan 
tillsammans med en grov kostnadsberäkning. Generalsekreteraren brukar, 
beroende på tidsförhållanden, avsända en eller flera rekognoserings styrkor och 
därefter förbereda en rapport till säkerhetsrådet med alternativa förslag och 
rekommendationer. Säkerhetsrådet kommer därefter i en andra resolution 
formellt ge mandat för den föreslagna missionen helt eller delvis enligt den 
föreslagna planen. Då FN inte har några beväpnade styrkor kommer 
sekretariatet under hela processen ha kontakt med potentiella 
truppbidragsgivande länder för att kunna de som är beredda att ställa 
nödvändig personal och utrustning till FN:s förfogande. 
 
Efter att säkerhetsrådet etablerat mandatet och generalförsamlingen godkänt de 
ekonomiska ramarna taxeras medlemsstaterna efter en speciell skala som 
godkänts av generalförsamlingen. I samband med att den fredsfrämjande 
operationen har påbörjats ersätts de truppbidragsgivande länderna efter en fast 
tariff som tidigare nämnts så påverkas dessa utbetalningar om 
medlemsländerna ej betalar deras del för FN:s fredsfrämjande operationer fullt 
ut och i tid.67 
 
Vad gäller logistikledningsfunktioner bör noteras att den integrerade 
logistikfunktionen CISS lyder under CAO som är en civil FN-tjänsteman och 
är sidoordnad till Force commander. Detta innebär att kontakten mellan den 
militära styrkan och den civila administrationen måste ske genom samverkan. 
 
Vad gäller NSE visar figur 2 också att det inom FN-systemet finns möjlighet 
att ha med sig ett sådant och sedan göra bilaterala avtal med andra nationella 
kontingenter om logisitiskt stöd. 

                                                 
66 Special Representative of the Secretary General 
67 United Nations DPKO, General Guidelines for Peace-keeping Operations, 1995, p 56-64 
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3.4.2 Logistikledning av insats under ledning av NATO 

Att nationer och NATO har ett kollektivt ansvar för logistiskt stöd av NATO:s 
multinationella operationer fastslås i NATO:s logistiska principer. Detta 
kollektiva ansvar uppmuntrar deltagande nationer och NATO att gemensamt 
dela logistiska möjligheter och resurser för att stödja den multinationella 
styrkan effektivt. Multinationella standarder och samverkan är basen för ett 
flexibelt och effektivt nyttjande av logistiskt stöd som bidrar till operativ 
framgång. Det finns ett grundläggande ömsesidigt beroende mellan ansvar och 
befogenheter. Ansvaret som NATO-befälhavaren får måste anpassas till den 
befogenhet som nationerna och NATO har delegerat för att ge honom 
möjlighet att ta fullt ansvar för uppgiftens lösande. NATO-befälhavaren måste 
ges tillräckligt med befogenhet över de nödvändiga logistiska resurserna, för 
att ge honom möjlighet att ta emot, nyttja, upprätthålla och omgruppera de 
styrkor som satts under hans befäl på det mest rationella och effektiva sättet. 
Detta gäller också för befälhavare som inte är NATO-befälhavare men som 
utövar befäl över multinationella styrkor som deltar i en NATO-ledd 
operation.68 
 
Utan att tala emot ovanstående slås också fast att de enskilda nationerna alltid 
har det yttersta ansvaret för att utrusta och försäkra att underhållet av logistiska 
resurser är tillräckligt för de egna förbanden i aktuella NATO-styrkor. Detta 
kan göras antingen genom egen försorg eller genom att avtala om stöd från en 
annan nation som ingår i operationen eller genom att nyttja lokala resurser. 
Vidare understryks i NATO:s logistiska policy att nationerna är ansvariga för 
att tillse att de enheter som tilldelas NATO är väl understödd av en väl 
anpassad logistikstruktur för respektive operationer.  
 
Befälhavarna över NATO-ledda operationer ges befälet, över sådana logistiska 
resurser som betalats gemensamt, över multinationella integrerade 
logistikenheter (MILU) samt av andra tilldelade logistikresurser. Befälhavarna 
är bemyndigade att begära in rapporter och inspektera kvantitet och kvalitet av 
sådana specificerade logistiktillgångar som är ämnade att understödja de 
styrkor som är under hans befäl. För icke NATO-länder inkluderar detta även 
en certifiering av logistikenheterna före gruppering samt inspektion vid 
behov.69 
 
Inom området multinationell logistik finns det en risk för överlappning och 
missförstånd angående ansvaret mellan operationsledningen, deltagande 
NATO-länder, värdlandet och icke NATO-länder som deltager under NATO:s 
ledning. Nedan förklaras några generella förpliktelser som är viktiga för att 
förstå NATO:s logistiska koncept. 
 

                                                 
68 NATO, Nato priciples and policies for logistics, MC 319/2, 2003, s 1-7 
69 Ibid, s 1-7, 1-8 
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De deltagande länderna kan bidraga till NATO-operationer på många olika sätt 
men det yttersta ansvaret för stöd till de bidragande styrkorna kommer alltid att 
kvarstanna hos det bidragande landet. Länderna är också ansvariga för den 
strategiska grupperingen vilket innebär att de bidragande länderna själva skall 
sörja för att transportera sina styrkor till missionsområdet och i samband med 
avveckling ta hem sina styrkor. All personal och materiel som behövs för att 
utföra operationen ska tillhandahållas av respektive bidragande land. Ett visst 
överenskommet ansvar över ländernas styrkor kommer att överföras till NATO 
vid en avtalad tidpunkt. Detta görs genom överföring av befogenhet (TOA)70. 
Denna överföring inkluderar också sådana logistikförband som bidragande 
länder utsett i samband med skapandet av missionens totala styrka. 
Logistikkonceptet påverkas i hög grad beroende på vilka logistikförband som 
ingår samt vilka TOA-begränsningar som lagts på de deltagande förbanden, 
speciellt vid icke artikel-5 missioner, där de bidragande länderna i stor grad 
påverkar logistikkonceptet i samband med styrkegenereringsprocessen. 
 
De bidragande länderna är engagerade i den logistiska planeringsprocessen 
från strategisk nivå ända ned till taktisk nivå. Det är viktigt att länderna 
engageras redan från början i processen att ta fram det initiala 
logistikkonceptet. 
 
Enskilda länder kan få en begäran att koordinera och planera eller att 
understödja andra länder inom operationen inom ett eller flera områden. Detta 
sker då antingen som Role Specialist Nation (RSN) eller som Lead Nation. 
RSN är en nation som tillhandahåller någon specifik förnödenhet eller viss 
service för hela den multinationella styrkan. En nation som tar på sig rollen 
som RSN blir därefter kompenserad ekonomiskt för det stöd som 
tillhandahålls. Närhelst ett RSN utses ska stödet koordineras av NATO-
befälhavaren. Lead Nation (LN) innebär att någon nation inom något område 
påtar sig ett ansvar över en särskild funktion gentemot de övriga bidragande 
nationerna. Det kan till exempel röra sig om transportledning inom 
operationsområdet. Ersättningen till LN är oftast en del av detta arrangemang. 
Ett LN uppdrag är relativt lik ett RSN uppdrag. Den stora skillnaden är att LN 
uppdraget har en vidare omfattning och ett LN anläggs oftast ett ansvar för att 
koordinera en del av det logistiska stödet till andra bidragande nationer som 
finns inom LN regionala ansvarsområde.71 
 
Nationer kan också stå för Host Nation Support (HNS) som är en hörnsten i det 
samlade stödkonceptet. HSN utformas efter riktlinjer givna i de diplomatiska 
förhandlingarna som föregår en militär operation. Dessa utarbetas oftast som 
paraplybestämmelser som inordnar hela den multinationella styrkan och 
regleras övergripande i MOU och detaljerat i Technical Arrangements (TA). 
 

                                                 
70 Transfer of Authority 
71 NATO, Allied Joint Logistic Doctrine (AJP-4), 1999, s 1-15, 1-16 
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Slutligen ska bidragande nationer upprätta National Support Elements (NSE) 
med uppgift att koordinera det nationella logistikstödet som krävs för 
respektive nation. NSE organiseras och lokaliseras på de nivåer som dess 
nationer bestämmer. NSE ska också samarbeta med och vid behov rapportera 
till utsedd organisation för multinationell logistikledning för att försäkra om 
kontinuitet i den totala logistiska ansträngningen.72 
 
För att dra nytta av stordriftsfördelar kan stöd ges från enheter/förband 
bestående av delar från flera olika bidragande länder. Detta bildar då en 
MILU73. 
 
De olika alternativen för hur logistikstödet kan organiseras varierar allt från 
helt integrerade multinationella logistikförband till enbart nationellt stöd. 
Normalt stöds NATO-styrkor genom en kombination av flertalet tillgängliga 
alternativ. De olika logistikstöd som används ska skräddarsys för att passa och 
möta de behov som den aktuella missionen kräver. 
Vid icke artikel-5-missioner som denna uppsats behandlar saknas, av naturliga 
skäl, normalt avtal och överenskommelser mellan NATO och de bidragande 
länderna eller nationer som är inblandade i konflikten. I första hand görs försök 
att etablera ett HNS-avtal. Om en legitim regering finns och tiden är tillräcklig 
så är det nödvändigt att förhandla implementeringen av HNS under ett MOU. I 
det fallet kan HNS-avtalet förberedas med de bidragande länderna så att det 
gäller på alla inblandade styrkors vägnar. 74 
 
En annan metod som kan användas när det exempelvis inte finns någon laglig 
regering att förhandla med är att skriva lokala kontrakt mellan NATO-
befälhavaren och individuella civila leverantörer. Vid operationer med 
begränsad möjlighet till HNS bör det övervägas att skapa en CJTF JRACC75 
för att kunna koordinera de utsedda funktionerna i det bakre området. Denna 
stab skulle kunna koordinera exempelvis säkerheten i det bakre området genom 
dess operationsavdelning och leda logistiken i missionen genom dess MJLC.76 

                                                 
72 NATO, Allied Joint Logistic Doctrine (AJP-4), 1999, s 1-9, 1-10 
73 Multinational Integrated Logistic support Unit 
74 NATO, Allied Joint Logistic Doctrine (AJP-4), 1999, s 1-9 – 1-18 
75 Combined Joint Task Force Joint Rear Area Component Command 
76 Multinational Joint Logistic Center 
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Figur 3: Exempel på hur logistikledning kan utformas i en NATO-ledd multinationell 
operation.77 
 
Logistikledningsorganisationen i en NATO-ledd multinationell operation är 
integrerad i den multinationella ledningsstrukturen. Om operationen är relativt 
liten eller bara involverar några få länder kan MNFC förlita sig på CJ-4 med en 
stab, utökad med funktionsföreträdare, för att planera och koordinera den 
multinationella styrkans logistik. Vid mer komplexa operationer som kräver 
mer samordning och logistiskt stöd kan MNFC etablera en separat organisation 
för att assistera CJ-4 att ta fram och genomföra den logistiska 
understödsplanen. En sådan organisation är MJLC. 
 
MJLC kan bestå av ett flertal funktionscenter som står för centraliserad 
samordning med exempelvis ingenjörs-, transportlednings-, kontrakterings-, 
och HNS-avdelningar. Beroende på hur den specifika missionen ser ut kan 
dessa funktioner och benämningen av dem variera. Inom NATO har det 
utvecklats en särskild doktrin som reglerar hur MJLC ska organiseras och 
bemannas. 
 
En annan viktig funktion som CJ-4/MJLC har, är att bibehålla en god kontakt 
med internationella och andra icke statliga civila organisationer genom den 

                                                 
77 Joint Chiefs of Staff, USA, Joint Doctrin forLogistic Support of Multinational Operations, 
Joint Publication 4-08, 2002, s 11-13 
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multinationella styrkans civil-militära koordinationscentret eller civil-militära 
operationscentret om en sådan är upprättad. 
 
För att kunna lösa samordningsuppgifter kan MJLC få ansvaret att koordinera 
alla ingående logistikenheter för att stödja hela den multinationella styrkan. 
NATO-doktriner visar på överväganden där det kan finnas behov av 
skräddarsydda MNLC på komponentnivå för att genomföra samordning inom 
de olika vapenslagen. 
 
CJ-4 är ansvarig för att utveckla de logistiska riktlinjerna, planering för 
operationens logistiska stöd och utfärdande av logistiska policys på MNFC:s 
vägnar. MJLC är först och främst ansvarig för att implementera de riktlinjer, 
policys och andra plander som CJ-4 tagit fram och som fastställts av MNFC. 
MJLC har alltså en genomförande roll och agerar som CJ-4 stabens förlängda 
arm. 
 
Organisationen som illustreras i figur 3 är mest applicerbar på en större 
multinationell operation med många deltagare. Nyckelrollerna i denna 
organisation innehas av MJLC, för den marina komponenten MNLC och för de 
nationella kontingenterna deras respektive NSE. Beroende på styrkans storlek 
och komplexitet kan även MNLC etableras för luft- och landkomponenterna.  
 

3.5 Resultat och slutsatser 

3.5.1 Inledning 

Inledningsvis jämförs begreppet logistikledning med de inventerade 
styrdokumenten som reglerar hur svensk logistikledning kan genomföras. 
Härvid besvaras också den deskriptiva frågeställningen, Vad är 
logistikledning?, och den ena delfrågan, I vilken utsträckning påverkar 
gällande styrdokument Försvarsmaktens utformning av logistikledning 
vid internationella operationer?. Detta kommer att sätta upp två delar av 
ramen. Den ena delen är den rent juridiska styrningen och den andra är 
begreppet logistikledning. 
 
Därefter sker en jämförelse mellan FN:s och NATO:s 
logistikledningsprinciper. Dessa jämförs mot de utvalda analysområdena 
ekonomi, juridik, materielförsörjning och organisation. Här sätts de resterande 
två delarna till ramen upp. I den här delen besvaras delfrågan, På vilket sätt 
påverkar eventuella skillnader i logistikledningsprinciper i FN respektive 
NATO, svensk logistikledning?. 
 
Slutligen besvaras uppsatsens bärande hypotes, Svensk logistikledning av 
förband, ingående i internationella operationer, kan genomföras på ett 
likartat sätt oberoende av om operationen leds av FN eller NATO?, genom 
att antingen verifieras eller falsifieras. 
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3.5.2 Logistikledning och styrdokument 

Den definition av begreppet logistik som används av både EU och NATO torde 
vara den som ska vara gällande för Försvarsmakten. OPI-4 har ju också 
vällovligt gjort den till Förvarsmaktens definition. Definitionen av logistik 
finns inte högre upp i styrdokumenten och det är en brist. OPI-4 läses ju inte av 
samtliga försvarsmaktsrepresentanter. För att sprida budskapet och fastställa 
för hela Försvarsmakten så borde begreppet logistik definieras och förklaras i 
Militärstrategisk doktrin. 
 
Begreppet ledning definieras både i Militärstrategisk doktrin och i 
Försvarsmaktens grundsyn ledning. Det bör påpekas att det inte är samma 
ledning som definieras i de ovan nämnda verken. I Militärstrategisk doktrin är 
det basfunktionen ledning som definieras vilket inte är detsamma som 
insatsledning och verksamhetsledning som behandlas i Försvarsmaktens 
grundsyn ledning. Här är det intressanta att i samband med internationella 
operationer är det fråga om både insatsledning där utlandsstyrkan leds taktiskt 
samt av verksamhetsledningen som utförs parallellt och där insatta förband ska 
prioriteras. Det är viktigt att komma ihåg att logistik ingår i båda typerna av 
ledning. När man slutligen jämför hur ledningsprocessen delas upp i de två 
momenten planering och ledning av genomförande måste det ske en 
återkoppling till NATO/EU-definitionen av logistik som anger att logistik är 
planering och genomförande av förflyttning och vidmakthållande av 
stridskrafter. Logistik är alltså ledning, men ledning av en specifik verksamhet. 
 
Att OPI-4 då fastställer att logistikledning bygger på ledningsprocessens två 
centrala moment planering och ledning av genomförande, gör att detta börjar 
bli förvirrat. Om i stället definitionen som NATO och EU använder börjar 
spridas och nyttjas i hela Försvarsmakten blir det lättare att i framtiden undvika 
oklarheter. Vad är logistikledning? Logistikledning är logistik. 
 
Under kapitlet om styrdokument kunde konstateras att det inte finns särskilt 
många direkta styrningar på Försvarsmakten, vad gäller dess utformning av 
sina logistikledningsprinciper vid genomförandet av internationella 
operationer. Men det finns några viktiga styrningar som Försvarsmakten måste 
ta hänsyn till vid utformningen av logistiken vid internationella operationer och 
dessa kommer från Regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten, remissen 
till Doktrin för gemensamma operationer samt OPI-4. Tillsammans konstaterar 
och kräver de följande: 
 
Försvarsmakten ska ha förmåga att i samverkan med andra länder planera, 
genomföra och utvärdera internationella operationer men Sverige och därmed 
också Försvarsmakten kan aldrig frånsäga sig sitt ansvar för logistiken för sina 
egna styrkor. Logistikledning kommer alltså alltid att ske i både en nationell 
och en multinationell nivå. Det är viktigt att Sverige ger rätt mandat och 
Försvarsmakten organiserar sina logistikenheter på ett sådant sätt att de alltid 
har förmågan att koordinera logistiken på respektive nivåer. 
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3.5.3 FN:s kontra NATO:s påverkan på svenska 
logistikledningsprinciper 

För att komma fram till svaret på delfrågan, om hur den svenska 
logistikledningen eventuellt påverkas beroende på om den internationella 
insatsen leds av FN eller NATO, kommer nedan att analyseras skillnader och  
likheter mellan dessa logistikledningsprinciper. FN-systemet består dessutom 
av två olika ersättningsprinciper som påverkar svenska 
logistikledningsprinciper. Analysområdena ekonomi, juridik, 
materielförsörjning och organisation är analysområdena. Dessa områden är 
sådana betingelser som huvudman och ledning antingen är beroende av eller 
försöker att påverka och är centrala i den rationalistiska teorin som ligger till 
grund för uppsatsen. 
 
Vad gäller analysområdet ekonomi kan följande konstateras. Det finns en 
principiell skillnad för Sverige i samband med ett deltagande i en FN- 
alternativt en NATO-mission. Sverige har redan betalat till FN:s kommande 
fredsbevarande missioner och FN-systemet bygger på att de 
truppbidragsgivande länderna ska ersättas enligt ett fastställda regler. Detta 
innebär att det kommer att ske intensiva diskussioner med FN om 
ersättningsnivåer oavsett om Sverige går in i ett drylease eller wetlease 
förfarande. Om det ena eller andra blir billigare eller dyrare kan ej utrönas på 
förhand. Ett wetleaseavtal med ett dyrt förband som FN inte vill betala så 
mycket att full kostnadstäckning ges kan bli dyrt för Sverige. 
 
Då det förutsätts att respektive stat ska stå för kostnaderna för respektive 
förband i NATO-missioner blir det inga sådana diskussioner i samband med ett 
eventuellt svenskt deltagande i en internationell operation ledd av NATO. 
Däremot kommer det ändå att uppstå diskussioner rörande ekonomi då det 
inom NATO organiseras multinationella enheter som ska finansieras. 
 
Ekonomin är i allra högsta grad ett aktuellt ämne oavsett missionstyp. Det 
kostar mycket pengar med internationella fredsfrämjande missioner och både 
FN och NATO vill att dessa ska bli så billiga som möjligt. 
 
Inom analysområdet juridik infinner sig frågor om avtal. Här kan konstateras 
att det både i samband med en FN-mission med dry- eller wetleaseavtal eller i 
samband med en NATO-mission kommer att finnas många avtal. De viktigaste 
avtalen är MOU och TA. Avtalen är individuella för respektive mission. 
Oavsett om det är en FN- eller NATO-mission. I samtliga fall krävs att Sverige 
har en god kompetens i samband med att avtal ska tecknas i samband med 
uppstart, genomförande och avveckling av svenskt deltagande i internationella 
operationer. 
 
Området materielförsörjning delas upp i drylease- och wetleaseförfarande vad 
gäller FN-missioner. Här finns betydande skillnader. Vid ett dryleaseavtal med 
FN skulle Sverige få ned materielförsörjningsbehovet till ett minimum. Detta 
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skulle kunna vara aktuellt om Sverige skulle sända ut ett förband som inte 
behöver någon avancerad utrustning och dessutom så långt bort att det skulle 
kunna bli avsevärda svårigheter att försörja dem hemifrån. 
 
Vad gäller jämförelsen mellan en FN-mission med wetleaseförfarande och en 
svensk insats i en NATO-mission blir inte skillnaderna så stora. Inom NATO 
organiseras alltid NSE för att förse respektive nationella underhållsbehov. Men 
även i FN-missioner blir det vanligt att nationer organiserar NSE. Detta 
beroende på wetleaseavtal och att många nationers specifika materiel. Med 
tanke på vilken materiel som ingår i förbandet kan behovet av 
materielförsörjning variera mycket från mission till mission oavsett om den 
leds av FN eller NATO. Det finns dessutom nästan alltid UNOE och 
NATO:ägd utrustning inblandat i alla missioner. 
 
Vad gäller analysområdet organisation kan konstateras att det råder en 
principiell skillnad mellan logistikledningens uppbyggnad inom FN och 
NATO. Inom NATO har den militäre befälhavaren en större kontroll över 
logistiken än vad den militära chefen har i en FN-mission. Den stora skillnaden 
är FN:s delning på CAO:s och FC:s ansvarsområden. FC hamnar här lätt i 
händerna på CAO som har de finansiella resurserna och nästan alla 
logistikresurserna. Här är skillnaden mellan dry- och wetleasemissioner främst 
att behovet av NSE inte är lika stort vid en dryleasemission. 
 
Organisationen skiljer sig dock från mission till mission beroende på 
uppdragets karaktär och storlek på mission oavsett om det är en FN- eller 
NATO-mission. 
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Analysområde FN, drylease FN, wetlease NATO 
Ekonomi Fast ersättning. 

 
 
 
 
FN står för 
underhållet. 

Ersättning 
varierar. 
 
 
 
Sverige står för 
eget underhåll. 

Sverige står för 
egna kostnader. 
Multi- o bilaterala 
avtal skrivs. 
 
Sverige står för 
eget underhåll 

Juridik Många avtal 
såsom MOU, 
LOA och TA att 
förhandla fram. 

Många avtal 
såsom MOU, 
LOA och TA att 
förhandla fram. 

Många avtal 
såsom MOU, 
LOA och TA att 
förhandla fram. 

Materielförsörjning Relativt litet 
behov. 

Behoven varierar 
beroende på 
förbandets 
utrustningsnivå. 

Behoven varierar 
beroende på 
förbandets 
utrustningsnivå. 

Organisation CAO har kontroll 
på ekonomi och 
logistikstödet. 
 
Normalt inget 
eller ringa behov 
av NSE. 

CAO har kontroll 
på ekonomi och 
logistikstödet. 
 
NSE etableras. 

FC har stor 
kontroll på 
logistikresurserna. 
 
NSE etableras. 

Tabell 1: Sammanfattning av de skillnader och likheter mellan de olika 
logistikledningsprinciperna. 

3.5.4 Slutsatser 

Uppsatsens bärande hypotes har varit att: Svensk logistikledning av förband, 
ingående i internationella operationer, kan genomföras på ett likartat sätt 
oberoende av om operationen leds av FN eller NATO. Uppsatsens ansats 
har varit att försöka verifiera eller falsifiera denna hypotes utifrån en 
övergripande analys över framförallt FN:s och NATO:s logistiklednings-
principer. 
 
Genom att först analysera begreppet logistikledning kan här fastställas att 
logistikledning är förmågan att kunna planera och genomföra förflyttning och 
vidmakthållande av stridskrafter, i detta fall skall det kunna ske såväl inom 
ramen för FN:s eller NATO:s multinationella operationer.  
 
Vid analysen av hur svensk logistikledning styrs av förordningar, 
regleringsbrev, doktriner och inriktningar har kunna konstateras att dessa ger 
Försvarsmakten relativt få begränsningar i utformandet av sin logistikledning. 
En mycket viktig legal ram och begränsning är att alla överenskommelser ska 
kunna återfinnas i avtal såsom exempelvis MOU och TA. Dessa ska avtalas 
mellan Sveriges Regering och respektive ledande organisation. Ej heller här är 
det någon skillnad om operationen leds av FN eller NATO. 
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Vid analysen av de olika omgivningsbetingelsernas påverkan på svenska 
logistikledningsprinciper har det kommit fram att det finns skillnader i hur 
logistiskledning beroende på missionsform och organisation. Dessa skillnader 
är inte så stora vid en jämförelse mellan en FN-mission som går under ett 
wetleaseavtal och en NATO-mission. Skillnaden blir större om Sverige skulle 
välja att skriva dryleaseavtal med FN. 
 
Trots att skillnaden mellan en FN-ledd internationell operation där Sverige 
skulle välja att skriva ett dryleaseavtal (Dryleaseavtalet förenklar i huvudsak 
för det truppbidragsgivande landet.) och de andra missionstyperna ger 
ovanstående ger vid handen att hypotesen kan verifieras. 
 
Försvarsmakten kan mycket väl logistikleda de förband som ingår i olika 
internationella operationer på ett likartat sätt. Däremot kräver det 
förtänksamhet och kompetent personal som får god tid på sig att förbereda 
viktiga avtal som ska tecknas i förväg. Denna personal måste alltså tidigt vara 
med i planeringsprocessen. 
 
4. Diskussion 

Med den rationalistiska teorin som grund har en mycket stor förenkling kunnat 
göras. Organisationer och omvärld ser naturligtvis inte ut som i den 
rationalistiska teorins modeller. Teorin står däremot för en sådan förenkling 
som gjort det möjligt att analysera logistikledning i en mycket komplex värld, 
som genom det rationella perspektivet gjorts hanterlig för denna uppsats. Det 
finns däremot motiv att vid ytterligare undersökningar av svensk 
logistikledning vidga dem med analyser ur de modernare teorierna med 
ursprung i Human Relations-rörelsen. Detta för att lyfta fram människan i 
organisationerna. 
 
Den använda teorin med dess byråkratiska organisationsmodell har däremot 
givit uppsatsen en bra spårbarhet då dess uppsatta regler väl speglar de i 
uppsatsen undersökta organisationerna. Det tydligaste är att regler för hur olika 
problem ska lösas måste finnas. Här har tre regeltyngda organisationer 
undersökts. Både FN, NATO och Försvarsmakten har tydliga regelverk och det 
gör att dessa organisationer har kunnats studeras genom dessas regelverk. Dock 
ska här varnas för att det inte är helt säkert att alla medlemmar och anställda i 
dessa organisationer följer dessa regler. Detta ger en osäkerhet till uppsatsens 
slutsatser. Den andra regeln som de undersökta organisationerna också 
stämmer väl in på är kravet på en hierarkisk uppbyggnad. Den tredje regeln om 
att all administrativa åtgärder, beslut och regler måste dokumenteras skriftligt 
har varit en förutsättning för att genomföra denna studie. Även här finns det en 
osäkerhet då alla kanske inte alltid har dokumenterat enligt konstens alla regler.  
 
Den rationella teorins målfokusering har nyttjats i uppsatsen för att förenkla tre 
mycket komplexa organisationer. Genom att se på målen som oberoende 
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variabler och styrande för organisationerna har i denna uppsats målens 
bakgrund inte analyserats. Detta gör i och för sig omfattningen av 
undersökningen hanterbar i denna uppsats men det är också en brist att de 
politiska syftena bakom Försvarsmaktens, FN:s och NATO:s 
logistikledningsprinciper inte har analyserats. 
 
Den valda teoribildningens syn på omgivningen stämmer bra överens med 
verkligheten där Sverige och dess försvarsmakt inte kan påverka stora 
organisationer som FN och NATO mer än marginellt. Dessa blir då i stället de 
ramar som påverkar hur Försvarsmakten organiserar sin logistikledning idag 
och i framtiden. Försvarsmakten måste se till att de har rätt kompetens inom de 
ekonomiska, juridiska och politiska planen som enligt den rationalistiska teorin 
utgör betingelserna för organisationernas arbete. 
 
Undersökningens resultatet att Sveriges försvarsmakt kan logistikleda de 
förband som ingår i olika internationella operationer på ett likartat sätt kräver 
ändå att exekutiven (ÖB) utformar en sådan organisation som mäktar med att 
lösa ett sådant uppdrag. Detta är exekutivens ansvar under huvudmannen 
(regeringen) enligt ett rationalistiskt synsätt. 
 
Under arbetets gång har vissa reflektioner utanför den organisationsteoretiska 
ramen kunnat göras. Dessa kommer här att redovisas. Vid arbetet med avsnittet 
om logistikledningsbegreppet kunde konstateras att det skulle vara bra om 
begrepp som används ofta och bland många representanter i olika nivåer inom 
en organisation finns definierade och är väl kända. I dag då allt fler läser både 
NATO-publikationer och annan litteratur är det viktigt att kunna jämföra 
använda begrepp. Inom Försvarsmakten borde ett arbete påbörjas med att 
samla viktiga definitioner till ett verk, och om det redan pågår så bör det 
påskyndas. Vad gäller begrepp som kommer från EU, FN, NATO m.fl. och 
fastställts som definitioner så skulle det vara bra att även ha dem översatt till 
svenska då det annars finns en risk att de missförstås. 
 
Vid jämförelserna mellan de olika missionerna gjordes vissa reflektioner. Det 
känns ganska naturligt att relativt rika länder som till exempel Sverige tecknar 
wetleaseavtal. Materielen är så unik och tekniskt komplicerad att knappast 
någon annan än det egna landets personal kan underhålla den på rätt sätt. Ett 
land som inte bidrar med tekniskt komplicerad materiel har fler fördelar med 
att teckna dryleaseavtal med FN. I det nya NATO med många nya medlemmar 
som inte har samma starka ekonomi som övriga västeuropa kanske det blir 
svårt att bibehålla principen om att varje land står för kostnaderna för sina 
styrkor. Det kan vara av betydelse att få med ett visst land i en internationell 
operation men landet har inte råd med det. I ett sådant läge kanske det vore bra 
med något som liknar dryleaseavtal även inom NATO:s icke artikel 5 
missioner. 
 
Att det krävs logistisk kunskap och erfarenhet vid framförhandling av MOU, 
LOA, TA m.fl. har kunnat konstateras. Det är då nödvändigt att placera 
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logistiker på sådana positioner att de tidigt är med i planeringsprocessen vid 
kommande engagemang i multinationella operationer. Detta för att kunna ge de 
logistiska råd som den strategiska ledningen kan tänkas behöva samt för att 
tidigt arbeta med olika tänkbara förhandlingsförslag till kommande MOU, TA 
m.fl. multinationella och bilaterala avtal. 
 
Även om det framkommit att skillnaderna i genomförandet av logistikledning 
inte är allt för stor mellan FN- och NATO-missioner med hänsyn till de avtal 
man kan skriva, så är det viktigt att sända officerare på både FN, NATO och 
övriga internationella logistikkurser. Detta för att Försvarsmakten alltid ska 
kunna placera kompetent personal i förband och staber på olika nivåer oavsett 
vilken organisation som har den ledande rollen i den internationella 
operationen. På det sättet kan Sverige också få en bättre påverkan på den 
aktuella missionens genomförande. 
 
5. Avslutning 

5.1 Sammanfattning 
Uppsatsen inleds med att poängtera att en internationell operation under 
ledning av FN är aktuell. Det är många år sedan Sverige har haft förband i FN-
operationer. De senaste åren har de flesta av Sveriges insatser internationellt 
varit under ledning av NATO. Detta faktum och uttalanden bland olika 
representanter ur Försvarsmakten, om att Sveriges kompetens att logistikleda 
under FN-flagg minskat oroande mycket, har gett upphov till oro om att 
Försvarsmakten idag inte skulle veta hur en internationell insats under FN 
logistiskt ska ledas. Frågan om att det verkligen kan vara en sådan skillnad 
mellan en FN- och en NATO-mission att två olika kompetenser måste 
upprätthållas gav upphov till uppsatsen. 
 
Uppsatsens syfte är att verifiera alternativt falsifiera hypotesen: Svensk 
logistikledning av förband, ingående i internationella operationer, kan 
genomföras på ett likartat sätt oberoende av om operationen leds av FN eller 
NATO. Följande delfrågor ställdes upp för att besvara hypotesen: 
- På vilket sätt påverkar eventuella skillnader i logistikledningsprinciper i FN 
respektive NATO, svensk logistikledning? 
- I vilken utsträckning påverkar gällande styrdokument Försvarsmaktens 
utformning av logistikledning vid internationella operationer? 
Dessutom ställdes en deskriptiv fråga som ansågs väsentlig. Vad är 
logistikledning? 
 
De avgränsningar som gjorts var att endast behandla militär logistik, att endast 
studera logistikledning mot tänkta insatser under ledning av FN respektive 
NATO dessutom avgränsades ämnesområdet hälso- och sjukvård bort. Även 
politiska faktorer avgränsades bort. Då uppsatsen utgått från OPI-4 som har 
målbild 2004 som tidshorisont avgränsades uppsatsen till att behandla nutid 
och en nära framtid. 
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Vid efterforskning av pågående och tidigare forskning och utgivet material har 
det inte gått att finna utgivet material som behandlar denna c-uppsats syfte men 
två stycken närbesläktade c-uppsatser utgivna vid Försvarshögskolan har 
kunnat nyttjas som bakgrundsinformation. Dessa är Mj Hans Zettergrens c-
uppsats från 2002, Vad är logistik? och Mj Per-Erik Laksjös uppsats från 2003, 
Svenska logistikföreträdare vid internationella insatser, ett 
försörjningsproblem?. 
 
Den rationalistiska organisationsteorin valdes som den bärande teorin för 
uppsatsen. Valet motiverades av att teorin betonar att omgivningen, som i detta 
fall är FN och NATO, representerar ramar för den studerade organisationen 
som är Försvarsmakten. Att utgå från den rationalistiska organisationsteorin 
hjälper till att koncentrera problematiseringen till Försvarsmakten. Alternativet 
hade kunnat vara en systemteoretisk utgångspunkt. Men då skulle det finnas 
risk att uppsatsens fokus hamnar på de omgivande organisationerna såsom FN 
och NATO vilket skulle ha motverkat uppsatsens syfte att undersöka svensk 
logistikledning. Metoden har varit att bygga uppsatsen på ett antal 
frågeställningar vars svar sökts genom kvalitativa litteraturstudier samt genom 
att antigen verifiera eller falsifiera uppsatsens bärande hypotes. Studien har 
genomförts med hjälp av tekniken litteratursökning med textanalys samt 
dokument hämtade från officiella hemsidor såsom Riksdagens, Regeringens, 
Försvarsmaktens, FN:s och NATO:s. 
  
Avhandlingen börjar med att nyttja organisationsteorin för att ge struktur och 
ramar åt undersökningen. Avsnittet förklarar hur den rationalistiska 
utgångspunkten gör att fokus hamnar på den undersökta organisationen, 
Försvarsmakten. Den beskriver också hur Huvudman, undersökt organisation, 
omgivningens förhållande till organisationen och ämnet logistikledning är 
kopplat till resterande del av avhandlingen.  
 
Den andra delen i avhandlingen förklarar begreppet logistikledning, som är det 
centrala begreppet i uppsatsens syfte i den delen definieras även ledning och 
logistik. I det avsnittet nyttjas bland annat Nationalencyklopedin,  
Militärstrategisk doktrin, Försvarsmaktens grundsyn ledning, Operativ 
inriktning för logistik (OPI-4) och Försvarsmaktens doktrin för gemensamma 
operationer som kunskapskällor. 
 
I avsnittet som avhandlar svensk logistikledning inventeras styrdokument med 
början vid förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten som 
bland annat meddelar att Försvarsmakten ska kunna delta i internationella 
fredsfrämjande och humanitära insatser med främst sådana förband som 
anmälts till det internationella förbandsregistret. Regeringens regleringsbrev 
för Försvarsmakten budgetåret 2004, den militärstrategiska doktrinen, remissen 
för doktrinen för gemensamma operationer och OPI-4 är andra styrdokument 
som analyseras för att vilka ramar de ger svensk logistikledning. 
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FN:s grundläggande logistikprinciper analyseras i ett eget avsnitt. Där 
konstateras bland annat att internationella insatser som leds av FN bygger på 
att medlemsländerna genom avgifter till FN står för insatserna. Kostnaderna för 
fredsbevarande operationer är ett kollektivt ansvar för FN:s medlemsstater och 
ska fördelas enligt en bidragsskala som bygger på principen ”betala efter 
förmåga”. Det kan också utläsas varför FN inte förväntar sig att stater ska ställa 
upp med förband till fredsbevarande operationer utan ersättning. Begrepp som 
wet lease, dry lease, MOU, Contribution Agreement, UNOE, COE, TCC m.fl. 
förklaras och sätts i sitt sammanhang. Av avsnittet framgår att logistiken kan 
genomföras på många olika sätt beroende på hur det truppbidragsgivande 
landet i MOU avtalar med FN. Dessutom analyseras också varför det är så 
viktigt med alla inspektioner i samband med deltagande i en FN-mission. De 
viktigaste inspektionerna analyseras också arrival inspection, operational 
readiness inspection och repatriation inspection. 
 
Ett motsvarande avsnitt ger sig i kast med NATO. Här förklaras att NATO:s 
kollektiva ansvar för logistiskt stöd av NATO:s multinationella operationer är 
fastslaget i NATO:s logistiska principer. Det tas också upp att det finns ett 
grundläggande ömsesidigt beroende mellan ansvar och befogenheter. NATO-
befälhavaren måste ges tillräckligt med befogenhet över de nödvändiga 
logistiska resurserna, för att ge honom möjlighet att ta emot, nyttja, 
upprätthålla och omgruppera de styrkor som satts under hans befäl på det mest 
rationella och effektiva sättet. Det framgår däremot tydligt att de enskilda 
nationerna alltid har det yttersta ansvaret för att utrusta och försäkra att 
underhållet av logistiska resurser är tillräckligt för de egna förbanden i aktuella 
NATO-styrkor. I det här avsnittet förklaras exempelvis vad MILU, TOA, RSN, 
LN, HSN står för och vad de innebär för truppbidragsgivande länder. I avsnittet 
nämns också att de bidragande länderna är engagerade i den logistiska 
planeringsprocessen från strategisk nivå ända ned till taktisk nivå. Det är därför 
viktigt att länderna engageras redan från början i processen att ta fram det 
initiala logistikkonceptet. Avhandlingen avslutas med en analys där resultatet 
och slutsatser redovisas. Den inleds med att jämföra begreppet logistikledning 
med de inventerade styrdokumenten som reglerar hur svensk logistikledning 
kan genomföras. Här besvaras också två delfrågor. Den fortsätter med en 
jämförelse mellan FN:s och NATO:s logistikledningsprinciper. I den här delen 
besvaras den tredje delfrågan. Diskussionen avslutas med att uppsatsens 
bärande hypotes verifieras. 
 
Avslutningsvis sker en diskussion som knyter an uppsatsens 
organisationsteoretiska ansats med uppsatsens resultat och slutsatser. Därefter 
diskuteras bland annat att begrepp som kan misstolkas bör definieras, det nya 
NATO:s möjlighet att få med sig även de fattigare länderna i sina icke artikel 5 
missioner. Diskussionen avslutas med att poängtera att logistiker bör vara med 
tidigt i planering av kommande internationella insatser och kompetenshöjning 
inom FN- och NATO-principer bör ske kontinuerligt. 
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5.2 Förslag till framtida forskning 
Då denna uppsats har hållits på en övergripande nivå finns det goda 
möjligheter att fortsätta att forska inom området svensk logistikledning vid 
multinationella fredsfrämjande operationer. Här finns till exempel möjlighet att 
fördjupa sig i något delområde som sjukvård och hälsovård eller fördjupning i 
svensk logistikledningsorganisation, exempelvis analys av FMLOG, JSS och 
NSE roll nu och i framtiden. 
 
Då den rationella organisationsteorin inte sätter människan i centrum och av 
många uppfattas som en stereotyp och okänslig teori så skulle motsvarande 
undersökning i framtiden kunna göras med någon annan lämplig teori som 
grund. 
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