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Hur påverkas internationella operationer av SCM? 

Syftet med denna uppsats har varit att svara på frågan: Hur påverkar den flödesbaserade 
logistiken logistikledningen vid en internationell operation utförd av FM? Genom att kvalitativt 
analysera teorin bakom flödesbaserad logistik (Supply Chain Management), och 
Försvarsmaktens logistikledningssystem vid internationella operationer via de tre begreppen 
organisation, teknik och individ besvaras detta. Uppsatsen tar stöd av manöverteorin, och 
speciellt dess komponent uppdragstaktik, för att verifiera analysens operativa relevans. 
En specifik studie av det ovanstående i en NBF-miljö har också genomförts. 
 
Det empiriska underlaget baseras helt på skrivet material, och främst läroböcker avseende 
respektive begrepp. De svar som analysen har givit är sammanfattningsvis; 

• Industriaktörerna i logistikkedjan kan ta ett större ansvar för försörjningen av 
utlandsbaserade förband. 

• Förvarsmakten bör anskaffa systemstöd som medger kommunikation med samtliga 
aktörer i logistikkedjan. 

• De civila aktörernas behov och möjligheter till kommunikation måste beaktas vid 
anskaffning av ett NBF-system. 

Sökord: Flödesbaserad logistik, Supply Chain Management, SCM, logistikledning, NBF, 
internationella operationer. 
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Abstract 
The purpose of this essay is to answer the question: How does supply chain 
management affect the logistical command and control in an international 
operation conducted by the Swedish Armed Forces? 
 
By qualitatively analysing the theory behind Supply Chain Management and 
the logistical C²-system of the Swedish Armed Forces in international 
operations through the three concepts organization, technology and the 
individual, the above question is addressed. The framework of the essay is the 
maneuver theory, and especially its component “Auftragstaktik” (mission-
oriented command and control), to verify the operational relevance of the 
analysis. A specific study of SCM in an NCW-environment is also presented. 
The empirical foundation is totally based upon written materials, and foremost 
on textbooks concerning each concept. 
 
To sum up, the answers from the analysis are as follows; 

• The industrial participants of the supply chain could take a greater 
responsibility for the support of the military units based abroad. 

• The Swedish Armed Forces should acquire follow-up systems that 
admit communication with all participants in the supply chain. 

• The needs of the civilian participants and their possibility to 
communicate with the Swedish Armed Forces must be considered when 
obtaining an NCW-system. 

 
Keywords: Supply Chain Management, SCM; Network centric warfare, 
logistical C²-system. 
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Inledning 
Sedan det kalla kriget upphörde har Försvarsmakten (FM) genomgått ett antal 
organisationsförändringar för att bättre möta de krav som statsmakternas nya 
uppgifter ställer på oss. Ett syfte med omorganisationerna är givetvis att, om 
inte spara, så åtminstone använda våra tilldelade skattemedel på ett så optimalt 
sätt som möjligt. Den tidigare hotbilden som i sin extrem innebar en fara för 
rikets existens, motiverade en logistisk organisation som var ”krigsoptimerad”. 
Denna organisation skulle inneha en mycket hög säkerhet, på alla nivåer, och 
kunde vara specificerad för lösandet av försvaret. För att snabbt kunna sätta 
organisationen på krigsfot låg förbanden förhandslagrade i lador och förråd 
runt om i hela riket. Förutom mobiliseringsmaterielen innebar den operativa 
planeringen att nationen hade förhandslagrat enorma mängder förnödenheter, 
reservdelar mm. så att man kunde genomföra en utdragen försvarsstrid. Idag är 
det inte lägre motiverat att resonera på det viset. FM har en skyldighet 
gentemot skattebetalarna att förvalta pengarna på bästa sätt.  
 
Med andra ord skulle man kunna säga att igår redogjorde FM för statsmakterna 
vad försvaret av Sverige kostade, och idag talar FM om vad vi kan göra för de 
pengar vi får. 
 
Ett sätt att effektivisera logistiken kan vara det som i näringslivet går under 
benämningen ”Supply Chain Management” (SCM), eller flödesbaserad logistik 
som det vanligtvis översätts. Denna inriktning, eller förhållningssätt, beskriver 
materielflöden som kedjor. Fokus ligger på att optimera hela kedjan, i stället 
för respektive enskild nivå eller intressent. Strävan är att hitta och eliminera de 
processer som är kontraproduktiva och suboptimerade. Ett eventuellt problem 
med detta system är att det förutsätter ett informations-system som har insyn i 
hela processen, och dessutom ger möjlighet att påverka densamma. 
 
Finns det då inte en risk att uppdragstaktiken påverkas negativt? Får respektive 
ansvarsnivå verkligen handlingsfrihet med sina resurser? Det kanske, å andra 
sidan, inte är alla nivåer som påverkas av en, eventuellt mer centraliserad 
logistikstyrning, utan vissa kanske rent utav gagnas av det. Vilka nivåer skulle 
det i så fall vara? Vilka ledningsförutsättningar (tekniska och kompetens-
mässiga) krävs för att minimera friktioner i samband med en operation som 
understöds med ett flödesbaserat logistikkoncept? Är NBF (nätverksbaserat 
försvar) en förutsättning för att detta ska fungera fullt ut? 
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Syfte och problemformulering 
I den svenska militärstrategiska doktrinen som utgavs år 2002 fastställs att 
uppdragstaktiken utgör en grund för ledningsfilosofin inom Försvarsmakten. 
”Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik.”1 Uppdragstaktiken utgör 
dessutom en av de vitala delarna inom teorierna kring manöverkrigföringen, 
som är den eftersträvade metod vi vill använda oss av inom FM.2 
 
Uppdragstaktiken är alltså vital för FM, men samtidigt måste man som officer 
inse att samhället ställer fler krav på vår organisation än enbart en operativ 
effektoptimering. Vi måste också uppnå en resursoptimering, i varje fall under 
rådande omvärldsläge. En filosofi kring resursoptimering är flödesbaserad 
logistik eller SCM (Supply Chain Management). Denna fokuserar på kund-
nöjdhet vilket uppnås genom en ”sömlöshet” och genomskinlighet mellan 
nivåer. Detta både medger och förutsätter en ledning med möjlighet att styra 
hela logistikkedjan. Strävan är bl.a. att minimera lagerhållningen på alla nivåer. 
Dessa strävanden medger resursoptimering, men de kanske har sidor som är 
negativa för en militär operation. Är det säkert att ett företag kan garantera 
samma leveranssäkerhet in till ett operationsområde som en helt militär 
organisation kan, och vilka krav ställer denna organisation i så fall på mot-
tagaren och övriga aktörer i logistikkedjan? Vilka roller inom en logistikkedja 
skulle kunna bemannas av ett (eller flera) företag, och vilka måste/bör vara 
militära? 
 

”Just enough and just in time might work in a flashy supermarket, but not 
in war.”3 

Uttalanden av den här typen kan bero på en oförståelse hos slutanvändaren av 
flödeslogistiksystemet, och en oförmåga av att använda sig av det, men det kan 
också vara så att systemet har negativa sidor som överväger fördelarna. Det 
egna logistikstödet blir en friktion i sig. Ett annat problem inom begreppet 
flödeslogistik kan illustreras av följande uttalande: 

”SCM är en mycket bred, svårdefinierbar filosofi. Det kan vara allt från 
costsharing till företaget som vattnar dina blommor”.4 

 
Begreppen SCM och flödeslogistik spänner över ett mycket brett spektra och 
långt ifrån alla tillämpningar är användbara ur ett försvarsmaktsperspektiv, 
men eftersom en del av dessa tillämpningar är intressanta så kommer sannolikt 
dessa införas i FM inom en snar framtid. En annan (betydligt tydligare) 
utvecklingstrend inom FM är internationaliseringen, dvs. en uttalad ambition 
att delta med väpnad trupp vid FN, NATO eller EU-ledda operationer 
utomlands.  

                                                 
1 Militärstrategisk doktrin, (2002), Försvarsmakten, (M7740-774002), Stockholm. s.  90. 
2 Ibid. s.  81. 
3 Föreläsning vid FHS 2004-01-16 för ChP 02-04 & ChP 03-05 rörande lessons learned av Lt 
Col G. Howes, Commanding Officer 42. Commandoes Battalion, Royal Marine Commando 
Brigade, UK. 
4 Uttalande av Överste Per Örtengren, presentation av FMLOG, Karlstad, 2004-01-22. 
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Kopplar man parametrarna internationella operationer respektive flödesbaserad 
logistik kan man konstatera ett problem som är intressant att studera.  

Syfte 
Ett grundläggande antagande för analysen i denna uppsats är att flödesbaserad 
logistik införs i FM. Syftet med denna uppsats blir då att påvisa den flödes-
baserade logistikens påverkan på logistikledningen vid en internationell 
operation genom att besvara frågan: 
Hur påverkar den flödesbaserade logistiken logistikledningen vid en 
internationell operation utförd av FM? 

Frågeställningar 
För att kunna besvara uppsatsens problem används tre stycken frågor som vars 
svar, sammantaget besvarar uppsatsens problem. 

• Krävs eller medges en ändrad logistikorganisation inom FM vid 
tillämpning av flödesbaserad logistik, och speciellt vid internationella 
operationer? 

• Vilken teknik krävs för att kunna implementera flödesbaserad logistik i 
FM? 

• Vad krävs av FM personal avseende kunskaper och förmågor vid 
införandet av flödesbaserad logistik i FM? 
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Avgränsningar & antaganden 
Denna uppsats studerar den operativa delen av Försvarsmaktens verksamhet. 
Den avser inte att ta ställning för eller emot ett införande av flödesbaserad 
logistik i FM, utan enbart analysera hur det skulle påverka den operativa delen 
av logistiken. Ett grundläggande antagande för denna analys är följaktligen att 
FL är infört i FM. 
 
Den flödesbaserade logistiken är ett mycket vitt begrepp som berör främst tre 
processer inom produktion och distribution. Dessa är : 

• Det fysiska flödet, eller logistikstyrningen. 
• Informationsflödet, eller ledningsförhållanden. 
• Det finansiella flödet, eller ekonomistyrningen.5 

Ett av de tyngsta skälen till att införa flödesbaserad logistik inom FM är 
förmodligen den ekonomiska aspekten, och möjligheterna att genom 
effektivisering spara pengar. Detta till trots kommer en djupare analys av det 
finansiella flödet eller ekonomistyrningen avgränsas bort i den här under-
sökningen, då denna aspekt bedöms ha en underordnad betydelse vid en militär 
insats. Den ekonomiska aspekten kommer att beaktas i samband med 
bakgrundsbeskrivning av flödesbaserad logistik för att ge en bakgrund till 
fenomenets syfte, och med ett antagande att detta medger besparingar, vilket i 
sin tur antas öka kundnöjdheten. 
 
Ett problem för Försvarsmakten, med den flödesbaserade logistiken är att dess 
grundläggande koncept innebär integration mellan aktörer. Detta är i princip 
inte tillåtet för offentliga aktörer, då den europeiska konkurrensrätten hotas. 
Regelverket för offentlig upphandling är mycket tydlig på denna punkt. Det 
pågår dock en kontinuerlig översyn av dessa regler vilket troligen kommer att 
leda till mildrade regler.6 Resonemangen i detta arbete förutsätter att 
flödesbaserad logistik kan implementeras i FM, varför den juridiska 
konkurrensaspekten inte vidare kommer att belysas. 
 
Det är svårt att fastställa i vilken typ av konflikter som Sverige kommer att 
engagera sig i framtiden, och detta är en faktor som påverkar uppsatsens 
slutsatser. Följaktligen utgör det faktum att Sverige bara engagerar sig i 
konflikter som är sanktionerade och definierade av FN ett grundläggande 
antagande för följande arbete. 
 
En verklig logistikorganisation är sällan fullt ut traditionell eller flödesbaserad, 
men då förbanden idag inte själva dialogiserar med leverantörer kommer i detta 
arbete logistikorganisationen som försörjer FM antagas vara traditionell så som 
det beskrivs i boken ”Flödesekonomi”.7 

                                                 
5 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, (2000), Flödesekonomi Supply Chain 
Management, Studentlitteratur, Lund, s. 24. 
6 Ibid. s. 162. 
7 Ibid. s. 24. 
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Centrala begrepp 
Följande kapitel behandlar de begrepp som är vitala för uppsatsen i övrigt. De 
begrepp som behandlas under kapitlet Empiri får dock sin uttolkning där. 
 

Logistik: Begreppet logistik definieras på ett otal olika sätt. Begreppet har 
bla. definierats i tidigare uppsatser vid FHS.8 Den definition som används i 
denna uppsats återfinns i den svenska doktrinen för gemensamma operationer. 

”Logistik omfattar planering och genomförande av förflyttningar och 
vidmakthållande av stridskrafter. I sin vidaste betydelse kan logistik ses 
som den verksamhet som vid militära operationer handlar om: 
• Konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, 

distribution, underhåll, avveckling och avyttrande av materiel, 
• Transporter, 
• Anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring av 

anläggningar och faciliteter, 
• Anskaffning och tillhandahållande av tjänster och  
• Stöd med hälso- och sjukvård.”9 

 
Basfunktioner: Krigföringsförmåga kan beskrivas som ett antal militära 

basfunktioner. ”I en väpnad konflikt strävar den anfallande att tidigt beskjuta 
försvaret och orsaka förluster för att sedan fälla avgörandet. Den försvarande 
sidan försöker stå emot och själv avge moteld för att bryta anfallet. Bägge 
aktörer är beroende av stridens mest primära element som framspringer ur detta 
scenario, nämligen eld, rörlighet och skydd. Även om dessa element är 
fundamentala för alla stridskrafter kommer tillämpningen av krigets 
grundprinciper att variera för mark-, sjö- och luftstridskrafter på grund av 
skillnader i insatsmiljö, uppgifternas karaktär, organisation, tempo och 
räckvidd. Till de tre tidigare nämnda elementen, hädanefter benämnda som 
basfunktioner kommer även ledning, underrättelse och uthållighet. Genom att 
utgå ifrån dessa basfunktioner vid planering och genomförande gynnas ett 
helhetsperspektiv som underlättar för tankeverksamheten vid beslutsfattning 
före, under och efter en operation. Basfunktionerna är tidlösa och oberoende av 
teknologinivå.”10 

 
Militära operationer: Den operativa nivån utgör länken mellan militär-

strategisk och taktisk nivå. Det är här kampanjer eller gemensamma 
operationer planeras, skedesindelas, samordnas, stöds och leds. Den operativa 
nivåns huvudsakliga verksamhet består av att ta fram operationsplaner, 
samordna det taktiska genomförandet med syftet att ta och behålla initiativet 
inom ramen för de militärstrategiska direktiven. Utan denna länk riskerar den 
taktiska nivåns aktiviteter inte leda mot det strategiska slutmålet. Den operativa 
nivån styr inte enbart den taktiska nivån mot de strategiska målen, den 
                                                 
8 Mj Hans Zettergren, Vad är logistik?, (2002), FHS beteckning: 19 100:2019. 
9 Doktrin för gemensamma operationer, remiss 2, (2003), FM beteckning: 19 400: 70 945,  
s. 88. 
10 Doktrin för gemensamma operationer, remiss 2, (2003), FM beteckning: 19 400: 70 945,  
s. 30 
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operativa nivån blir också länken mot strategisk nivå för vad som är taktiskt 
realistiskt.11 Operationer kan delas in på ett antal sätt. I Sverige har men valt 
följande indelning: 

• Markoperationer 
• Marina operationer 
• Luftoperationer 
• Operationer med specialförband 
• Informationsoperationer 
• Fredsfrämjande operationer 
• Humanitära operationer12 

 
Internationella operationer: Doktrinen för gemensamma operationer har 

valt ovanstående indelning av operationer baserad på syftet, (humanitära, 
fredsfrämjande mm) eller respektive arenas särart (mark, sjö, luft mm). 
Begreppet internationella operationer används i denna uppsats för att beskriva 
vilken som helst av de ovanstående utförd utanför Sverige. Anledningen till att 
denna definition behövs är skillnaderna i den praktiska tillämpningen av 
logistik under sådana operationer, jämfört med densamma inom Sveriges 
gränser. 
 

National Support Element (NSE): Eftersom logistiken vid internationella 
operationer i första hand är en nationell angelägenhet måste varje nation 
organisera sin egen omlastningsorganisation i operationsområdet. Denna 
komponent tillhör, per definition, inte det faktiska utlandsförbandet, utan utgör 
en autonom del som lyder direkt under den nationella insatledningen. 

 
Leasing: (eng.) Kreditform som innebär att företag i stället för att köpa 

utrustning (t.ex. maskiner, bilar, datorer) hyr den av tillverkare eller 
leasingbolag under bestämd tid mot leasingavgift.13 
 

Outsourcing: (eng., 'utkontraktering') Att till underleverantörer överlåta 
utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna 
företaget, t.ex. tjänster som telefonväxel och städning, stödfunktioner som 
redovisning och data samt huvudfunktioner som tillverkning och distribution. 
Genom outsourcing upplöses det vertikalt integrerade storföretaget och ersätts 
med nätverk av samverkande företag. Varje företag specialiseras på att 
utveckla sin nyckelkompetens, dvs. det eller de områden där de har en 
komparativ fördel.14 

                                                 
11 Doktrin för gemensamma operationer, remiss 2, (2003), FM beteckning: 19 400: 70 945,  
s. 8. 
12 Ibid. s. 76-84. 
13 Internetadress: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238859&i_word=leasing, 
hämtat 2004-02-02. 
14 Internetadress: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=278075&i_word=outsourcing hämtat 2004-02-
02. 
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Tidigare forskning 
Följande kapitel avser att belysa övriga arbeten med samma eller närliggande 
problem och frågeställning. Under studierna inför detta arbete har inget 
identiskt arbete återfunnits. Däremot har arbeten med liknande frågeställningar 
och problem skrivits tidigare och parallellt. Ett av dessa är Paula Buchts PM 
avseende tillämpningen och relevansen av outsourcing vid Försvarsmaktens 
verksamhet.15 Ett annat som fokuserar på tillämpningen av leasing inom FM är 
Mikael Dahlins uppsats.16 Båda dessa arbeten behandlar företeelser som 
antingen kan ses som integrerade delar av FL, eller mycket närliggande sådana. 

                                                 
15 Paula Bucht, (2004), Outsourcing Om nyttjande av civila resurser inom Försvarsmaktens 
verksamhet. FOI Memo 796, Försvarsanalys, Stockholm. 
16 Michael Dahlin, (2004), Leasing av försvarsmateriel, en möjlig försörjningsprincip? FHS 
beteckning 19100:xxxxx, Försvarshögskolan, Stockholm. 
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Källkritik 
I följande kapitel beskrivs den litteratur som har en grundläggande betydelse 
för denna uppsats. Avseende manöverteorin förekommer flera verk med 
ambitionen att definiera och förklara denna teori, exempelvis Maneuver 
Warfare Handbook.17 Som grundläggande källa för teoribeskrivningen har 
dock läroboken Modern Krigskonst18 valts. Valet har skett för att denna bäst 
stödjer uppsatsens resonemang avseende uppdragstaktik. 
 
Vad avser beskrivningen av flödesbaserad logistik föreligger ett mycket stort 
urval av litteratur, med ambition att beskriva olika infallsvinklar av fenomenet. 
Ett exempel är Surviving Supply Chain Management19som använts till del i 
detta arbete. Avseende beskrivningen av företeelsen har dock en lärobok valts; 
Flödesekonomi, Supply Chain Management.20 Valet har skett främst eftersom 
verket väl fyller kraven på oberoende och tendensfrihet. Dess resonemang tar 
dessutom utgångspunkt från huvudsakligen svenska förhållanden, vilket 
ytterligare ökar dess relevans. 
 
Beskrivningen av FM:s logistikorganisation och den operativa 
logistikledningen baseras främst på föreläsningar och FM:s Internetsida. Den 
källkritiska styrkan med föreläsningarna är att de i sig utgör primärkällor utan 
större risk för förvanskning, å andra sidan är föreläsarnas oberoende och 
tendensfrihet svårare att säkerställa. Internetsidan utgör en primärkälla, men 
saknar ofta det faktamässiga djup som vore önskvärt. Dessutom är det svårt att 
kontrollera huruvida den informationen utgör primär eller sekundär 
information. Detta utgör en svaghet, men då ingen kvalitativt bättre litteratur i 
ämnet har stått att finna får denna information anses vara det bästa tillgängliga. 

                                                 
17 William S. Lind, (1985), Maneuver Warfare Handbook, Westview Special Studies in 
Military Affairs, Westview Press, Boulder Colorado. 
18 Nils Marius Rekkedal (2002), Modern krigskonst, svensk översättning Marco Smedberg. 
Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga instutitionen (hädanefter benämnd MK). 
19 Burgess, R. (2001), Surviving Supply Chain Management, Chandos Publishing (Oxford) 
Limited, UK.  
20 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, (2000), Flödesekonomi Supply Chain 
Management, Studentlitteratur. 
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Teori 
I följande kapitel beskrivs manöverteorin. Denna teori har valts för att den bäst 
stödjer en analys av militär operativ verksamhet. Visserligen innebär inte den 
typen av operationer, som åsyftas i uppsatsen och definieras i kapitlet 
”Antaganden och avgränsningar”, att manöverkrigföring är fullt ut tillämpbar, 
då dessa operationer inte syftar till att slå en fiende. Inte desto mindre innebär 
ofta internationella operationer att förbandet tvingas ställa stridande fraktioner 
inför hot om våld för att dessa inte ska kunna fortsätta med sin verksamhet. 
Detta hot är i sig ett exempel på manövertänkande, att få någon annan att se sig 
själv besegrad. Avseende stödet av uppsatsen är främst komponenten 
uppdragstaktik intressantast då denna del fokuserar på ledningsfunktionen. 

Manöverteorin 
Inom krigsvetenskapen florerar ett stort antal begrepp rörande manöver- 
respektive utnötningstänkande, -teori och –krigföring. Manövertänkande 
beskriver ett förhållningssätt till filosofin och principerna för 
manöverkrigföring.21 Manöverteorin handlar i första hand om;  

”Ett förhållningssätt till krigföring som innebär att det allt överskuggande 
målet är att förstöra operativa förutsättningar och därmed hans vilja att 
slåss. Det handlar om ett sätt att tänka, där överraskning, initiativ och 
snabbhet kombineras med en verklig beslutsamhet att lyckas.”22 

Följaktligen är inte manöverteorin en metod med klara regler utan snarare en 
filosofi syftande till att utlösa kreativitet och initiativ.23 C. von Clausewitz 
beskriver det på följande vis:  

”Om motståndaren skall tvingas att underkasta sig vår vilja genom 
krigshandlingar, måste vi antingen göra honom direkt värnlös eller försätta 
honom i ett tillstånd, där han känner sig starkt hotad att bli värnlös.”24  

Manöverkrigföring (också kallad det icke-linjära stridsfältet), kan ses som 
tillämpningen av manöverteorin. 
 
Som redan nämnts bygger manöverteorin på att man bryter fiendens vilja, att 
man får honom att känna sig besegrad. För att nå detta måste man definiera vad 
som är hans styrka eller kraftcentrum, som måste slås, tas eller nedkämpas för 
att han ska se sig som slagen. Detta kraftcentrum brukar gå under benämningen 
Centre of Gravity eller Schwerpunkt. Begreppet Centre of Gravity 
(fortsättningsvis CoG), har sitt ursprung i begreppet Schwerpunkt som beskrevs 
av Clausewitz. Andra benämningar på motsvarande fenomen är Focus of 
Effort, Point of main Effort eller på svenska Tyngdpunkt. 

                                                 
21 Christopher Werner (2002), Den blå boken, s. 84. Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga 
instutitionen 
22 Bild 6 i bildspel från föreläsning vid FHS för ChP 02-04 avseende ”Manöverteori” 2002-11-
11 av Övlt Cedergren 
23 Nils Marius Rekkedal (2002), Modern krigskonst, s. 413. svensk översättning Marco 
Smedberg. Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga instutitionen (hädanefter benämnd MK) 
24 Carl von Clausewitz (1832), Om kriget, utgiven 2002, s.31. svensk översättning Hjalmar 
Mårtensson, Klaus-Richard Böhme och Alf W. Johansson (1991). 
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”Center of Gravity are those characteristics, capabilities, or localities from 
which a military force derives its freedom of action, physical strength, or 
will to fight. Destruction or neutralization of the enemy Center of Gravity is 
the most direct path to victory. The enemy will recognize and shield his 
CoG. Therefore, a direct approach may be costly and sometimes futile.”25 

Som dokumentet ovan nämner är CoG en företeelse, fysisk eller mental, 
varifrån fiendens styrka emanerar. Detta kan vara hans starkaste förband, men 
lika gärna en förmåga t.ex. förmågan att leda eller hans uthållighet. CoG är 
alltså inte en svaghet hos fienden utan snarare det motsatta.26 Genom att 
komma åt detta kan man alltså besegra fienden. Man får vid manöverkrigföring 
inte heller glömma att man själv har ett CoG som behöver skyddas. Problemet 
med att komma åt CoG är att fienden förmodligen själva också är medvetna om 
detta, och kommer att göra allt för att skydda sitt CoG.  
 
Detta leder oss in på nästa begrepp, eller grundsten27, i manöverkrigföringen; 
”Flächen und Lücken”. Ursprungligen användes begreppet av tyskarna under 
första världskriget för att beskriva en djupförsvarstaktik28, men begreppet har 
sedan utvecklats till att beskriva en metod eller idé om hur man ska se på 
stridsfältet. Den engelska översättningen ”Sufaces and Gaps” ger en lite 
missvisande bild av idén, eftersom det inte enbart handlar om att ytor (eller 
linjer) med hål i, utan mer om områden.29 Tanken är att mer slåss på djupet 
som en metod för att komma åt fiendens CoG. Genom att uppträda mer icke-
linjärt och sträva efter att hitta fiendens svagheter, kan man snabbare komma in 
på fiendens djup och på så vis nå hans CoG utan att betala det pris i egna 
förluster som ett direkt anfall mot hans starkare förband skulle innebära. 
Liddell Hart har uttryckt det på följande sätt:  

”Choose the line (or course) of least expectation. Try to put yourself in the 
enemy’s shoes, and think what course it is least probable he will foresee or 
forestall. 
 Exploit the line of least resistance – so long as it can lead you to any 
objective, which would contribute to your underlying object. (In tactics this 
maxim applies to the use of your reserves; and in strategy, to the 
exploitation of any tactical success.)”30 

Detta kräver att förband kan verka autonomt eftersom en sådan taktik sannolikt 
innebär att mina egna förband stundtals är avskurna från varandra. 
 
Den sista, och för den här uppsatsen viktigaste ”grundstenen” är 
”Uppdragstaktik”. En förutsättning för att förband ska kunna verka autonomt 
är att de känner till uppgiften och att de inte detaljstyrs i sitt genomförande. 
Uppdragstaktik bygger alltså på ett förtroende mellan över- respektive 
underordnad chef. Den överordnade beskriver vad han vill uppnå med hjälp av 
sina förband, men inte hur de ska uppnå detta.31 Detta ger ”chefen på fältet” 

                                                 
25 FM 3-0 (2001), Operations, kap. 5, s. 5. (Gällande US dokument) 
26 MK s. 363 
27 MK s.344 
28 MK s.345 
29 Ibid. 
30 Sir Basil Henry Liddell Hart (1967), Strategy, s. 335, Penguin group 
31 MK s. 344 
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möjlighet att ta initiativ och att utnyttja de luckor eller tillfälliga möjligheter 
som ges i den faktiska stridssituationen. Förutsättningen för detta är också 
chefer som har en stark offensiv vilja, och som kan agera i ”stridens dimma”.32 
Självklart är det sällan så att man kan ge helt fria händer åt de underställda men 
begränsningarna bör vara få och tydliga. Den chef som ger ordern bör beskriva 
”End state” dvs. vad man vill ha uppnått i slutändan. Detta för att underställd 
chef ska kunna ta de eftersträvade initiativen i ”rätt” riktning.33 
 

” Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik. I uppdragstaktiken 
ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser och handlingsregler men 
lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina underlydande. 
Samordning säkerställs genom att chefens vilja samt uppdragets syfte och 
innebörd tydligt förmedlas.”34 

Anledningen till detta är krigets krav på en hög, inbyggd flexibilitet i 
organisationen. Stridens krav på ett högt tempo innebär att möjligheter kommer 
att missas ifall ett säkert beslutunderlag ska inväntas. Strävan är därför en så 
hög grad av decentralisering som möjligt.35 För att detta ska kunna uppnås 
krävs hög utbildningsnivå, god disciplin som leder till ett individuellt 
ansvarstagande, samt ett väl utvecklat förtroende mellan chefer och personal.36 
Det kan uppstå situationer då högre chef väljer att inte tillämpa uppdragstaktik. 
Den detaljstyrning som då tillämpas sker främst vid situationer som kräver 
tydliga samordningar. Erfarenheter från internationella engagemang visar på att 
den strategiska och politiska nivån i dessa situationer anser sig behöva ett något 
större inslag av detaljstyrning.37 
 

                                                 
32 Bild 25 i bildspel från föreläsning vid FHS för ChP 02-04 avseende ”Manöverteori” 2002-
11-11 av Övlt Cedergren. 
33 MK s. 347 
34 Militärstrategisk doktrin, (2002), Försvarsmakten, (M7740-774002), Stockholm, s. 90. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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De effekter som kan förväntas uppstå vid nyttjandet av uppdragstaktik kan 
sammanfattas enligt nedan: 

• Tidsfaktorn – Tidsvinst uppstår och ett tempoöverläge gentemot 
motståndaren kan erhållas. 

• Dominans – Genom tempoöverläge åstadkommer man att motståndaren 
tappar sitt initiativ och tvingas parera. Ju högre skillnad i tempo, desto 
mer kommer den ena sidan att dominera slagfältet. Efter en tid blir den 
parerande sidans motåtgärder irrelevanta. Uppdragstaktik kan i 
kombination med lämplig tillämpning av operativa principer, såsom 
överraskning och kraftsamling, bidra till dominans på slagfältet. 

• Redundans – Genom att förband och individer självständigt kan agera 
mot högre chefs mål kan operationen fortsätta även i kaos. 
Ledningsmörker är inte detsamma som att operationen avstannar. 

• Tillfällen – Friktioner och tillfälligheter skapar ibland möjligheter som 
om de utnyttjas leder till framgång. Dessa kan för det mesta bäst 
uppfattas där de utspelar sig. Snabba initiativ på platsen för händelsen 
är avgörande. 

• Människan – Människan ställs i centrum. Engagemang och helhetssyn 
stimuleras genom att initiativ från den enskilde uppmuntras och 
förväntas.38 

 
Idag bekänner sig i princip alla västliga länder till manöverteorin, och det är 
svårt att negligera dess fördelar, men dess tillämpning ställer stora krav på 
utövarens mentala och moraliska styrka. Chefer måste acceptera att beslut 
fattas långt ner i organisationen. Den kanske största nackdelen med denna 
krigföring är den risktagning den kräver. Kraftsamlar man sina stridskrafter, 
öppnar man med naturlighet upp för ett motdrag någon annanstans. 
 

                                                 
38 Cedergren, Anders & Mattsson, Peter A, Uppdragstaktik en ledningsfilosofi i förändring, 
(2003), Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga Instutitionen, Stockholm, s. 14-15. 
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Metod 
Uppsatsen avser att påvisa den flödesbaserade logistikens påverkan på 
logistikledningen vid en internationell operation utförd av FM. 
 
I följande arbete används en kvalitativ deskription av begreppen Flödesbaserad 
logistik, och då speciellt ledningsfilosofin/-metodiken inom densamma, samt 
begreppet logistikledning inom Försvarsmakten, och då speciellt vid en insats 
utomlands.  
 
Med stöd av manöverteorin, och framför allt uppdragstaktiken, kommer en 
komparativ analys av de två ovan nämnda begreppen att påvisa vilken 
påverkan flödesbaserad logistik har på logistikledningen vid en 
utlandsoperation.  
 
Inom uppdragstaktiken förekommer tre begrepp; Förtroende, hög bildningsnivå 
och decentralisering. Dessa kommer att stödja analysen av flödesbaserad 
logistik respektive operativ logistikledning, genom att verifiera 
ledningsorganisationernas operativa relevans. 
För att kunna göra en relevant jämförelse kommer tre aspekter att studeras: 

• Organisation: Krävs eller medges en ändrad organisation vid 
tillämpning av flödesbaserad logistik? 

• Teknik: Vilken teknik krävs för att kunna implementera flödesbaserad 
logistik i FM? 

• Individ: Vad krävs av individen avseende kunskaper och förmågor vid 
införandet av flödesbaserad logistik i FM? 

 
Eftersom FM avser att utvecklas mot ett nätverksbaserat försvar, NBF, 
analyseras även FL ur ett NBF-perspektiv, och även här med stöd av de tre 
ovan nämnda aspekterna. 
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Figur 1: Modell beskrivande uppsatsens metod. 
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Empiri 
Flödesbaserad Logistik 
Följande kapitel, och underkapitel avser att definiera begreppet flödesbaserad 
logistik, studera dess praktiska tillämpningar samt fokusera på dess 
informations- och ledningsförhållanden. Flödesbaserad logistik är mer känt 
under sin brittiska benämning, Supply Chain Management (SCM), men 
företeelsen benämns också på andra sätt på svenska, exempelvis 
flödesekonomi. I den här uppsatsen används begreppet flödesbaserad logistik 
med förkortningen FL.  
 
FL definieras på ett flertal sätt, exempelvis; ”En integrerad filosofi för att leda 
det totala flödet i en distributionskanal från leverantör till slutkund” eller ”Ett 
strategiskt koncept som innefattar förståelse för och ledning av på varandra 
följande aktiviteter – från leverantör till kund – vilka adderar värde i 
produktionens pipeline”.39 FL tar alltså avstamp hos slutkunden och försöker 
optimera hela produktions och logistikkedjan. 
 
Om man vill analysera ett system ur ett flödeslogistiskt perspektiv blir en viktig 
del att definiera slutkunden, eller slutanvändaren. Därefter måste man definiera 
produktionsprocessens steg ”bakåt” i kedjan. Strävan är att skära bort alla 
processer som är kontraproduktiva för kedjans helhet, (även om det skulle vara 
optimalt för en specifik del av kedjan). En jämförelse mellan traditionellt 
synsätt och FL-baserat synsätt framgår av tabell 1.40 
 
Tabell 1: Jämförelse av synsätt mellan traditionell respektive FL-baserad 
logistik. 
 
Faktor  Traditionellt  FL-baserat 
Lagerhantering Företagsfokuserat Pipeline-koordinerat 
Varuflöde  Avbrutet  Oavbrutet/synligt 
Kostnader Företagsminimerade Totalkostnad för

  slutkunden 
Information  Företagskontrollerad Delad 
Risk  Företagsfokuserad Delad 
Planering  Företagsorienterad Supply chain team-

   orienterad 
Interorganisatoriska Företagsfokus på låg Partnerskap-fokuserad 
Relationer  kostnad  på totalkostnaden för  
    Slutkunden 
 
FL har vuxit fram under 1990-talet främst som en följd av den snabba IT-
utvecklingen. Förädlings- och förbättringsarbeten har funnits tidigare, men den 

                                                 
39 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, (2000), Flödesekonomi Supply Chain 
Management, Studentlitteratur, Lund, s. 23. 
40 Ibid. s. 24. 
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redan nämnda IT-utvecklingen, minskade transportkostnader, minskade 
handelshinder samt stordriftsfördelar inom produktion har gjort filosofin i 
högsta grad aktuell.41 
 
Det är självklart inte så att olika producenter antingen fullt ut tillämpar FL eller 
inte, utan de flesta som har ambitionen att tillämpa den, befinner sig någon 
stans mitt emellan traditionell nivåindelad logistik och flödesbaserad logistik. 
Inom ”FL-sfären” definieras vägen mot en fullt ut flödesbaserad logistik oftast 
i fyra steg. 
 
Steg 1: Fysisk distribution 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 2: Funktionell integration 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 3: Intern integration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 4: Extern integration (FL) 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Utvecklingsstegen av flödesbaserad logistik.42 

                                                 
41 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, (2000), Flödesekonomi Supply Chain 
Management, Studentlitteratur, Lund, s. 33. 
42 Rachel Burgess (2001), Surviving Supply Chain Management, Chandos Publishing (Oxford) 
Limited, UK, s. 5. 
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Steg 1 innebär alltså att varje steg i en produktions- och logistikprocess 
hanteras av en specifik aktör eller företag. Aktörerna är specialister på sin del i 
kedjan och optimerar dessutom sin verksamhet/produktion utifrån största 
möjliga egenvinst, vilket självklart kan leda till suboptimering sett ur ett 
kundperspektiv. 
 
Steg 2 innebär ett närmande mellan aktörerna där man strävar efter att tydligare 
definiera flödets olika processer och fördela dessa mellan sig. Fokus på 
fördelningen ligger på funktionsdefiniering och en strävan att undvika 
dubbelarbete. Fortfarande svarar varje aktör endast upp mot sig själv och 
vinstintresset i varje steg kvarstår. 
 
Steg 3 innebär ett första steg mot en integrerad helhetslösning. Processerna 
samordnas i nätverk för att ytterligare tydliggöra dubbelarbete. Fortfarande står 
en del underleverantörer och kunder utanför nätverket. Produktionen optimeras 
mot ett prognostiserat behov hos kunden.  
 
Steg 4 (egentlig flödeslogistik) innebär en form av sammansmältning av 
underleverantör, producent och kund. Genom bl.a. ett integrerat 
informationssystem kan produktionen mycket enklare ställas om till det 
aktuella kundbehovet. Producenten (eller den aktör som lämpar sig bäst) tar ett 
övergripande ansvar för hela flödet. 
 
Ser man specifikt på logistikflödet eller distributionen kan en jämförelse 
mellan traditionellt synsätt respektive FL-synsätt se ut som följer. 
 
Traditionellt:43 

• Från ax till limpa. 
• Produktion mot prognos. 
• Stora lager. 
• Genom marknadsföringsåtgärder ”trycks” produkterna ut på 

marknaden. 
• De olika leden agerar var och en för sig. 
• Information mellan leden minimeras. 
• Kunden är nästa led, inte slutkunden. 
• Det egna ledet/företaget optimeras. 
• Integrationen är partiell och ofullständig. 

 

                                                 
43 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, (2000), Flödesekonomi Supply Chain 
Management, Studentlitteratur, Lund, s. 45. 
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FL-synsätt:44 
• Tar sin utgångspunkt i slutkunden. 
• Ser till hela kedjan. 
• Dubbelarbete elimineras. 
• Den effektivaste aktören gör jobbet. 
• Informationsflödet är snabbt och öppet. 
• Informationsflödet omfattar både rutindata och strategisk information. 
• Informationen sprids till alla led. 
• Ett ömsesidigt kravställande och utvecklingsstödutvecklas. 
• Långsiktighet i affärsrelationerna blir naturlig och självklar. 

 
I praktiken är det bara fantasin som sätter gränser för hur den flödesbaserade 
logistiken ska tillämpas. Syftet är, som redan nämnts, att sätta slutanvändaren i 
fokus. Några exempel på tekniker är leasing, outsourcing, just-in-time (JIT) 
mm. Det viktiga är egentligen att definiera vilka verksamheter eller funktioner 
som kan effektiviseras (ekonomiskt och/eller personellt). Strävan är alltså att 
den part som är mest lämpad ska utföra arbetet. Som redan nämnts kan 
utvecklingsprocessen mot flödesbaserad logistik delas in i olika skeden, och de 
praktiska tillämpningarna kan, (tex. de som nämndes ovan), implementeras 
redan i tidiga skeden. Outsourcing kan alltså som exempel, nyttjas redan i 
skede ett.  
 
Ett problem med att diskutera kring begreppet flödesbaserad logistik är att alla 
inte är överens om en del av de verktyg som används inom konceptet. Ett 
exempel på detta är just begreppet outsourcing. I vissa källor anser man att det 
är ett alternativt verktyg,45 eftersom det är ett sätt att minimera kostnader för 
slutanvändaren. Ska man däremot vara konsekvent gentemot grundidén med 
konceptet så är inte outsourcing ett verktyg inom flödesbaserad logistik. En av 
grundidéerna är ju nämligen att integrera, och ha en gemensam insyn i hela 
kedjan, och outsourcing går ju ut på att avsäga sig ansvar och insyn i 
delprocesser.46 
 
Detta poängterar bara ytterligare att flödesbaserad logistik handlar mer om ett 
förhållningssätt till slutanvändare (kund) och övriga aktörer i kedjan, än till val 
av metodik. Parterna strävar alltså efter att nyttja kända verktyg på ett än mer 
optimalt sätt genom att utöva en högre grad av integration. 
Integreringsprocessen är som sagt vital, och för att fullt ut dra fördel av denna 
process måste aktörerna även samordna sin långsiktiga planering, och inte bara 
i tiden närliggande projekt. De måste synkronisera sina visioner och arbeta med 
gemensamma långsiktiga mål.47  

                                                 
44 Ibid. s. 47. 
45 Föreläsning vid Sixth annual Logistics Conference, London, avseende focused logistics av 
Martin Andræ, FMV. 
46 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, (2000), Flödesekonomi Supply Chain 
Management, Studentlitteratur, Lund, s. 165. 
47 Ibid. s. 89. 
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Ledning av flödesbaserad logistik 
Ledning baseras på ett antal företeelser. Det följande kapitlet studerar 
ledningsförutsättningar för flödesbaserad logistik. Förutsättningarna som 
studeras är organisationskultur, organisation, information och styrning.          
En grundförutsättning för att den flödesbaserade logistiken ska fungera är 
förtroende. Förtroende innefattar att en aktör kan lita på att det finns en sanning 
i vad dess leverantör säger, exempelvis att produkterna tillverkas på ett 
miljövänligt sätt, att leveranstider och kvalitetskrav hålls samt att 
leverantörerna har en viss form av personalpolitik.48  
 
Organisationskulturen är också vital. Aktörerna bör känna till, och förstå 
varandras kulturer så att oönskade överraskningar inte uppstår. Exempelvis kan 
en strejk hos en producent i en logistikkedja som tillämpar sig av JIT vara 
förgörande då inga, eller väldigt små, lager existerar. Detta är en inte alltför 
ovanlig företeelse i Europa och Nordamerika, men förekommer i princip aldrig 
på den asiatiska marknaden. En kedja där olika kulturer binds samman, måste 
alltså analysera risker och klara ut handlingsmönster, som kan vara mycket 
ovana för delar av kedjan, för att inte dessa ska bli kontraproduktiva för hela 
kedjan.49 De i försörjningskedjan ingående aktörerna bör genomföra en analys 
eller kartläggning av sina respektive aktivitetskedjor och rutiner, och anpassa 
dessa så att de stödjer de nya kraven på beteende exempelvis avseende 
personalpolicy, belöningssystem mm. Detta för inte stimulera kontraproduktiva 
beteenden.50 Den gemensamma planeringen genomförs lämpligen i 
projektgruppsform (Supply chain team). 
 
Även om flödesbaserad logistik handlar om integrering av de ingående delarna 
i flödeskedjan är det oftast väsentligt att definiera och tydliggöra positioner, 
ansvarsfördelning och beslutsprocesser. Det är dessutom fördelaktigt om en av 
parterna i ett sådant samarbete tar initiativet och leder processen.51 Som redan 
nämnts är en vital faktor att information får flöda fritt inom hela 
försörjningskedjan. Informationen måste alltså vara öppen (i motsats till 
hemlig), men också öppen i betydelsen tillgänglig (tekniskt respektive 
konceptuellt) för samtliga aktörer inom kedjan. All relevant information måste 
vara tillgänglig. Om någon instans ska värdera huruvida en enskild aktör ska få 
del av viss information, så är i regel informationen redan inaktuell. En del i 
integreringen är att analys av behovet görs i hela kedjan, och då måste som sagt 
all relevant information vara tillgänglig. De tekniska förutsättningarna för att 
genomföra det ovanstående är flerfaldiga, men en förutsättning är ett 
kommunikationssystem, ett uppföljningssystem och ett planeringsverktyg som 
är kompatibelt för samtliga aktörer i kedjan.  

                                                 
48 Lars O. Rask, Dan Igeklint, Hans Lindberg, Matilda Karlsson & Joakim Ödlund, (1999), 
Strategisk logistik, Institutet för Transportekonomi och Logistik (ITL), Ekonomihögskolan vid 
Växjö universitet, s. 19. 
49 Ibid. s. 62. 
50 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, (2000), Flödesekonomi Supply Chain 
Management, Studentlitteratur, Lund, s. 90. 
51 Ibid. s. 89. 
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Exempel på tillämpningar av flödesbaserad logistik 
Följande kapitel utgör exempel på tillämpning av flödesbaserad logistik vid 
Försvarsmakten, i syfte att ytterligare tydliggöra konceptet. 
  
Bofors Defence är ett svenskt försvarsmaterielföretag som ägs helt av den 
amerikanska försvarskoncernen United Defense. Försvarsmakten utgör en stor 
kund hos dem. Företaget har utarbetat ett förslag till en flödesbaserad 
logistiklösning för FM, där företaget tar ett betydligt större ansvar för 
tillgängligheten av egna produkter. 
 
Som figur 7 visar utgör dagens system ett traditionellt logistiksystem, där varje 
aktör, eller nivå, beställer, via order, av den närmaste aktören som i sin tur 
beställer av sin närmaste och omvänt avseende leveranser. Vissa leveranser kan 
gå direkt till slutanvändaren, dvs. förbanden, men informationsflödet går ändå 
via FM och FMV. 

 
Figur 7: Bofors Defence förslag på flödesbaserad logistikorganisation.52 
 
Bofors Defence förslag på FL-organisation innebär att informationsflödet går 
direkt från nyttjande förband till industripartnern som i sin tur samordnar alla 
underleverantörer. Som framgår av figuren vill företaget till stor del överta 
FMV: s roll som huvudleverantör till FM: s förband avseende egna produkter. 
FMV: s roll övergår till att bli en beställare av ”systemtillgänglighet”.53 
 

                                                 
52 Föreläsning i Karlstad, för OP Logprofileringen ChP 02-04 avseende presentation av Bofors 
Defence syn på SCM, 2004-01-22 av Stefan Nylén, bild 2. 
53 Ibid. bild 5. 
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FMV i sin tur studerar idag möjligheterna att införa flödesbaserad logistik i 
FM. De fördelar som de ser med införandet är: 

• Flexibel effektivitet. 
• Kompetensbevarande. 
• Reducering av fasta infrastrukturkostnader. 
• Utökat nyttjande av civil infrastruktur. 
• Utbytbar infrastruktur. 
• Uppköp av kapaciteter och tjänster.54

 

Inom FMV avser man att pröva möjligheterna till implementering av 
flödesbaserad logistik, via ett pilotfall, där Bofors Defence och Alvis Hägglund 
ska få svara för reservdelsförsörjningen till vissa utvalda system.55 
 

                                                 
54 Föreläsning vid Focused Logistics Conference i London, 2004-02-05, av Martin Andreæ (C 
LogInt FMV), rörande FMV: s syn på SCM, bild 31. 
55 Ibid. bild 37. 
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Operativ logistikledning 
Följande kapitel beskriver logistikledningsstrukturen i FM. Kapitlet kommer 
att definiera organisation, ledningsmetodik samt beslutsstödstekniker. 
Inledningsvis kommer även Försvarsmaktens logistikorganisation beskrivas för 
att tydliggöra den operativa logistikens roll i organisationen. 
 
Inom FM är Högkvarterets Krigsförbandsledning (HKV KRI) den del som 
ansvarar för de ovanstående uppgifterna och som därmed disponerar den del av 
försvarsbudgeten som är avsatt till materielanskaffning och 
anläggningsförsörjning. Krigsförbandsledningen svarar alltså för 
Försvarsmaktens beställningar till Försvarets materielverk (FMV) och 
Fortifikationsverket (FortV). Verksamheten omfattar också studier, 
organisations- och metodförsök samt materielförsök.56 Ansvaret för att 
vidmakthålla och avveckla förbanden inom FM ansvarar Högkvarterets 
Grundorganisationsledning (HKV GRO) för.57 Avseende anskaffning av 
krigsmateriel uppdrar HKV KRI detta åt Försvarets materielverk (FMV). 
Verket arbetar med hela materielprocessen och ansvarar för både anskaffning 
och avveckling av materiel.58 Anläggningar, byggnader anskaffas, underhålls 
och avyttras av Fortifikationsverket (FortV), på uppdrag av HKV KRI.59 
 
Under ÖB utför Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) de logistiska uppdrag 
som FM förband beställer. FMLOG är i sin tur organiserad i tre divisioner, 
med sina respektive specialiteter; Försörjnings, Teknik- & Servicedivisionen.60 
En intressant formulering, med hänsyn taget till konceptet med flödesbaserad 
logistik, är deras verksamhetsidé; 

 ”FMLOG är Försvarsmaktens leverantör av logistik, genom egen 
produktion av militärt unika tjänster och genom anlitande av externa 
leverantörer”61 

FMLOG försörjer och underhåller alltså den organisation som införskaffats, via 
FMV, av HKV KRI. Förbanden i FM leder i sin tur under HKV GRO vad 
avser veksamhetsledning, men under Operativa Insatsledningen (OPIL) vid just 
operativ insats.62 Inom OPIL svarar sektionen J4 for logistikuppföljning och –
ledning, samt respektive Taktiskt kommandos (Armé, Marin & Flyg) 
logistiksektion (G4, M4 & A4) för specifik försvarsgrensbunden logistik. Inom 
insatsorganisationen (de fredsorganiserade- och krigsförband vi idag har 
organiserat för insats vid ofred), ingår ett antal operativa logistikförband och 
logistikledningsförband. (Begreppet operativa i det här fallet innebär att de 
lyder direkt under OPIL och inte under något TK.) Dessa förband ska svara för 
försörjning och stöd av övriga förband. Dessa förband har i sin tur egna 
ingående logistikfunktioner som kan agera mottagare av dessa logistiktjänster.  

                                                 
56 Internetadress: http://www.hkv.mil.se/article.php?id=39, hämtad 2004-02-12 
57 Internetadress: http://www.hkv.mil.se/article.php?id=40 , hämtad 2004-02-12. 
58 Internetadress: http://www.fmv.se , hämtad 2004-02-13. 
59 Internetadress: http://www.fortv.se/Templates/intro.asp?PN=8607 , hämtad 2004-02-13. 
60 Internetadress: http://www.fmlog.mil.se/article.php?id=4740 , hämtad 2004-02-12. 
61 Internetadress: http://www.fmlog.mil.se/article.php?id=4742 , hämtad 2004-02-12. 
62 Internetadress: http://www.opil.mil.se , hämtad 2004-02-13. 
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Vid internationella insatser har Sverige hitintills haft för tradition att skapa ”ad-
hoc-förband” för respektive insats. Under de senaste åren vi som nation blivit 
mer involverade i både NATO och EU: s säkerhetssamarbete, och som ett led 
av detta anmält ett antal förband till PARP-registret. Om detta kommer att 
innebära att det verkligen blir dessa förband som sänds utomlands kan man 
förmoda att även logistikorganisationen utomlands blir mer formaliserad. För 
närvarande skapas en logistikorganisation exklusivt för respektive mission. 
Genomgående för de uppgifter vi tar på oss internationellt är att vi, som nation, 
förväntas lösa hela till delar av logistiken på egen hand. Av den anledningen 
brukar logistiken organiseras i en förbandsbunden, logistikmottagande och –
hanterande komponent ingående i förbandet.  
 
I samma operationsområde, men utanför det direkta insatsområdet, organiseras 
i regel ett National Support Element (NSE), som administrerar logistiken in till 
insatsområdet. Styrande faktorer för var detta ska upprättas är dels 
infrastrukturella, dvs. tillgång till lämplig inskeppningshamn, större flygplats 
eller järnvägsknut, samt förrådsmöjligheter, dels säkerhetsmässiga, dvs. 
möjligheten att hantera in- och utgående gods förhållandevis ostört. Ytterligare 
en faktor är tillgången till en förhållandevis fungerande lokal marknad, då 
strävan är att så mycket av förbrukningsvarorna (toalettpapper, färsklivsmedel, 
skrivarpatroner mm) till missionen köps på plats då detta i allmänhet blir 
billigare än att transportera produkterna ända ifrån Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Översikt föreställande ledningsorganisation vid internationell 
operation. 
 
Som framgår av figur 3 leds NSE:t av OPIL, via Arméns Taktiska Kommando 
(ATK), i Sverige. (Om utlandsförbandet utgörs av flygförband leds dessa via 
FlygTaktiska Kommandot (FTK). NSE:t är alltså, per definition, ingen del av 
utlandsförbandet. Anledningen till detta är i första hand att underhållet av 
förbanden vid en utlandsoperation är en nationell angelägenhet, vid EU-, 
NATO- och FN-ledda operationer. Då de deltagande nationerna ersätts 
ekonomiskt av FN bl.a. i förhållande till den personella storleken, reglerar FN 
hur stor utlandsstyrkan får vara, men då NSE:t per definition inte tillhör 
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utlandsstyrkan kan varje nation själva avgöra hur deras underhåll, fram till 
utlandsstyrkan, ska hanteras. 
 
I Sverige administrerar FMLOG logistiken ner till NSE:t, utifrån ATK:s 
inriktning. För att detta ska ske så smidigt som möjligt har man skapat en 
komponent inom sin egen stab som har till syfte att samordna all logistik till 
utlandsförbanden; Joint Support Service (JSS). Detta beskrivs i figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Skiss förevisande logistikorganisationen vid utlandsmission.63 
 
När man diskuterar ledning, så är det viktigt att man tydligt definierar vad man 
egentligen menar. Dels inbegriper begreppet de tekniska stöd- och 
kommunikationssystem som krävs för att kunna utöva ledning, dels innefattar 
begreppet den ledningsstruktur/organisation som behandlas samt slutligen, och 
inte minst viktigt, berör begreppet ledarskap och ledarskapskultur inom en 
organisation. Logistikledningsorganisationen är redan till stor del beskriven här 
ovan, men för att förstå logistikledning så måste man förstå begreppen 
förbands- respektive funktionsledning. Enkelt beskrivet så innebär 
förbandsledning en klassisk hierarkisk ledningsstruktur. Exempelvis 
divisionschefen är chef över brigadcheferna och ger dem order med uppgifter 
att lösa. 
 
Vad avser funktionsledning blir ledningsstrukturen till synes otydligare. Med 
begreppet funktion avses i detta arbete logistik och inte basfunktionen 
uthållighet.64 Anledningen till detta är att staberna i FM idag inte är, fullt ut, 
basfunktionsindelade, utan är arbetsindelade i en äldre funktionsindelning, där 
logistik är en. Generellt vad avser funktionsledning är att denna sker på mandat 
från förbandschefen. Dvs. förbandschefen ger en inriktning med hela 
verksamheten som sedan funktionscheferna, i dennes stab, (tex. logistikchefen/ 
Kvartermästaren) bryter ner i detaljerade instruktioner, som berör den faktiska 
                                                 
63 Föreläsning med bildpresentation, vid FMLOG stab för ChP 02-04 Logistikprofilering, 
avseende FMLOG uppgifter, 2004-01-22 av öv Per Örtengren, bild 31. 
64 Militärstrategisk doktrin, (2002), Försvarsmakten, (M7740-774002), Stockholm, s. 76. 
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funktionen. Funktionschefen ger också order till de förband som är 
underställda förbandschefen och som agerar inom denna funktion, (exempelvis 
en transportbataljon). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Principbild avseende förbandsledning respektive funktionsledning. 
 
Sammantaget innebär detta att logistikledning innebär ett ansvar för 
funktionen, samt dess ingående fysiska- och informationsflöden. Ledningen 
utövas genom samordning av aktörer, samt direkt ledning av tilldelade, 
specifika logistikförband, på högre förbandschefs delegering. 
 

” Försvarsmaktens ledningsmetod är uppdragstaktik. I uppdragstaktiken 
ställer chefer uppgift samt tilldelar resurser och handlingsregler men 
lämnar så mycket som möjligt av genomförandet åt sina underlydande. 
Samordning säkerställs genom att chefens vilja samt uppdragets syfte och 
innebörd tydligt förmedlas.”65 

Under teorikapitlet har uppdragstaktiken utförligare beskrivits. 
 
Dagens logistikledning stöds av ett stort antal system, dels rena 
kommunikationssystem, dels beslutsstöds- och uppföljningssystem. 
Kommunikationssystemen täcker i dag ett stort spektra avseende radio (i ”alla” 
våglängdsområden), telefoni (via kabel, länk eller satellit) och elektronisk 
posthantering. Med hjälp av telesystem som t.ex. Telesystem 9000 (TS9000) 
kan dessa kommunikationssystem länkas samman vilket gör det möjligt att 
kommunicera i operationsområdet med t.ex. FMLOG i Sverige. Inom FM 
används ett stort antal olika uppföljningssystem (TOR, DELTA,66 LIFT m.fl.). 
Gemensamt för dessa är att de är förhållandevis ålderstigna och vissa använder 
sig av överföringssystem som inte är kompatibla med andra, modernare 
system. 

                                                 
65 Militärstrategisk doktrin, (2002), Försvarsmakten, (M7740-774002), Stockholm, s. 90. 
66 TTR Fu, Reservmaterielförsörjning, (2001), Försvarsmakten, (M7758-160040), Stockholm,  
s. 29. 
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Nätverksbaserat försvar 
Följande kapitel behandlar begreppet Nätverksbaserat Försvar (NBF), vilket är 
den svenska tolkningen av begreppet Network Centric Warfare (NCW), men 
man ska inte sätta ett fullständigt likhetstecken mellan dessa begrepp eftersom 
vi i Sverige har helt andra förutsättningar än i USA där begreppet uppstått.67   
 
Sveriges regering har fastställt att FM ska inrikta sin verksamhet mot ett 
nätverksbaserat försvar. 

”Ledning baserad på relevant beslutsstödssystem skapar, om de har sin 
grund i en god omvärldsuppfattning och kunskap om våra insats- och 
verkansmedel, möjligheter att fatta snabba och relevanta beslut. Genom 
att bygga samman ledningsfunktionen i ett icke-hierarkiskt nätverk 
mellan ledningsnivåer förbättras förutsättningarna att utöva ledning från 
den för situationen mest lämpliga nivån. Insats och verkan, dvs. 
vapensystem och andra resurser för att åstadkomma en önskad effekt hos 
en motpart, kommer på så sätt att tillsammans med den goda 
omvärldsuppfattningen inklusive en förbättrad ledningsförmåga möjliggöra 
effektivare, graderade insatser vid rätt tillfälle. Genom att bygga samman 
dessa tre delar i ett nätverksbaserat försvar skapas synergieffekter såsom 
förutsättningar för förmåga att snabbt få önskad verkan i de mål som 
önskas bekämpas eller på annat sätt påverkas. 
 
Ytterligare delar som logistik och skydd ingår i utvecklingen av ett 
effektivt nätverksbaserat försvar. Logistiken kan skräddarsys utifrån den 
kontinuerliga informationen om förbandens behov. Informationen 
förmedlas i nätverket och ger möjlighet att leverera anpassade 
logistikåtgärder för att upprätthålla stridsförmåga och uthållighet. Hög 
skyddsförmåga omfattar flera dimensioner av aktiva och passiva 
skyddsåtgärder för de egna styrkorna och resurser på alla nivåer. Såväl 
personal som vapensystem och nätverk måste omfattas av detta skydd. 
Med en sådan utveckling kommer balansen mellan de tre delarna att 
förändras mot en tydligare fokusering på information och 
omvärldsuppfattning samt ledning med beslutsstöd eftersom dessa delar i 
det nätverksbaserade försvaret torde kunna medge ett effektivare 
utnyttjande av insats- och verkansfunktionen. I ett nätverksbaserat försvar 
som redan är förberett och utvecklat för att integrera olika sensor och 
vapensystem är det dessutom enklare att t.ex. som en anpassningsåtgärd 
tillföra ett större antal av dessa. Det nätverksbaserade försvaret får som 
konsekvens att ett hierarkiskt arbetssätt övergår till att arbeta och 
kommunicera mer horisontellt och i nätverk, organisationen blir plattare. 
Detta leder till att bättre förutsättningar för resursutnyttjande av både 
informations- och verkanssystem inom mark-, sjö- och luftkrigföringen 
samt ett mer gemensamt och integrerat agerande av stridskrafterna skapas. 

                                                 
67 Samordningsgruppen NBF, (2003), Nätverksbaserat försvar. En introduktion och diskussion 
till utvecklingen i Sverige, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 15. 
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Samtidigt måste man vara medveten om gränserna för när det är lämpligt 
attdelegera olika former av befogenheter.”68 
 

Försvarsmakten ska alltså sträva efter ett system som medger en samordning 
mellan system. Synergieffekter ska kunna skapas genom att alla i systemet har 
tillgång till (i princip) all information. Initialt kommer tre stycken 
basfunktioner att prioriteras; information, ledning och verkan, men även övriga 
tre måste kontinuerligt utvecklas för att få en balanserad helhet vad avser 
krigföringsförmågan.69  
 
När det gäller basfunktionen uthållighet förväntas NBF kunna avhjälpa 
framtida operationers krav på ett riktat, snabbt och flexibelt stöd. Modern 
informationsteknologi och en nätverksbaserad organisation tillåter att resurser 
och tjänster effektivt fördelas efter behov. En del i detta blir att utnyttja civila 
resurser och system i ökad omfattning.70 En del av anledningarna till att 
statsmakterna vill införa NBF i FM just nu är avsaknaden av ett omvärldshot, 
vilket medger en lägre beredskap och möjligheter att genomföra en omställning 
i större omfattning. Ytterligare faktorer till att just vi i Sverige kan genomföra 
detta är vår välutvecklade kommunikations- och informationstekniksindustri.71 
Utvecklingen av NBF kommer att ta lång tid och baseras på en evolutionär 
utvecklingsmetod, vilket lämpar sig väl när man strävar efter att nyttja civil 
teknikutveckling. Det kommer ändå att krävas en tydlig styrning under 
utvecklingen så att inte mål och ambitioner uppfattas otydliga, eller att resurser 
inte nyttjas kostnadseffektivt.72 
 
Vad är då ett nätverk? Kraftigt förenklat kan sägas att det finns tre stycken 
nätverksföreteelser, eller perspektiv att studera nätverk utifrån: 

• individuella och sociala 
• organisatoriska och strukturella  
• tekniska73 

Betraktar man på nätverket med individuellt och socialt perspektiv framstår 
individers besluts- och lägesuppfattningsförmåga som vitalt. Med detta 
perspektiv spelar kulturella skillnader en avgörande roll.74 Relationer inom 
nätverken uppstår spontant utifrån de inblandades behov. Informationen 
vandrar inte via en hierarki utan finns tillgänglig för alla som anser sig behöva 
denna, varvid lägre transaktionskostnader sannolikt uppstår. Att byta ut 
individer i ett nätverk är svårt då informationsflödet till stor del baseras på 
förtroende mellan dess aktörer. Sannolikt positionerar sig aktörerna ganska 
snabbt i informella maktstrukturer. 

                                                 
68 Regeringsproposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s. 129. 
69 Militärstrategisk doktrin, (2002), Försvarsmakten, (M7740-774002), Stockholm, s. 128. 
70 Ibid. s. 130. 
71 Ibid. s. 124. 
72 Michael Moore, (2003), Försvar i förändring, Försvarsberedningen, Försvarsdepartementet, 
Stockholm, s. 16. 
73 Samordningsgruppen NBF, (2003), Nätverksbaserat försvar. En introduktion och diskussion 
till utvecklingen i Sverige, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 28. 
74 Ibid., s. 27. 
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Ytterligare en risk är att just personliga relationer kan ha en negativ inverkan 
på organisationen, då invanda mönster kan vara kontraproduktivt vid 
organisationsförändringar.75 
 
Använder man i stället ett organisatoriskt och strukturellt perspektiv blir 
begrepp som hierarki, centralisering respektive decentralisering och auktoritär 
respektive demokratisk viktiga.76 Hierarki uppfattas som motpolen till nätverk. 
Byråkratin i FM är en hierarki som kännetecknas av förhållandevis låg 
flexibilitet. Samtidigt innebär hierarkin en stabilitet och trygghet. De ingående 
aktörerna vet (om de är behöriga) var informationen kan sökas. Individen i 
systemet är utbytbar. Då utövandet av dödligt våld är FM uppgift, är det inte 
säkert att alla civila organisationsidéer är tillämpliga. De incitament som driver 
individen i vardagen blir förmodligen snabbt underordnade då individen ska 
hantera fara för eget och andras liv. I dessa situationer är förmodligen ett 
tydligt och välbekant hierarkiskt system ett större stöd för individen än ett 
nätverksuppbyggt.77 
 
Slutligen det tekniska perspektivet. Det fokuserar på instrument, 
sambandsmedel, datafusionering osv. Detta perspektiv blir lätt det 
dominerande då det är påtagligast, då man kan visa upp ”prylar”.78 För att 
stödja verksamheten i ett nätverk krävs ett tekniskt system som har god 
omvärldsuppfattning. Man ska kunna få information om egna och andra 
förband, deras läge, verksamhet och stridsvärde. Det ska också kunna stödja 
med annan relevant information tex. väder, infrastruktur, civilbefolknings läge 
osv. Ett tekniskt nätverk måste också kunna stödja ledningsorganisationen med 
kompatibla kommunikationsmedel, styrinstrument för ledning av förband, och 
eventuellt enskilda bekämpningssystem.79 

                                                 
75 Samordningsgruppen NBF, (2003), Nätverksbaserat försvar. En introduktion och diskussion 
till utvecklingen i Sverige, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 43. 
76 Ibid. s. 28. 
77 Ibid. s. 42. 
78 Ibid. s. 28. 
79 Ibid. s. 45. 
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Analys och diskussion 
Följande kapitel kommer att avhandla de frågeställningar som tidigare är 
beskrivna och de svar som kan ges utifrån det empiriska underlaget. I slutet på 
kapitlet kommer dessutom en analys ske avseende vilken påverkan det 
nätverksbaserade försvaret (NBF) skulle få på motsvarande situation. 

Operativ logistikledning 
Organisation 
Krävs eller medges en ändrad logistikorganisation inom FM vid tillämpning av 
flödesbaserad logistik, och speciellt vid internationella operationer? 
 
Ett dilemma när man ska analysera organisationen utifrån ett FL – perspektiv 
är att definiera begreppet slutanvändare. Per definition är oftast inte 
slutanvändaren densamme som slutkunden inom FM organisation. Är FM 
slutanvändare? Eller operativa insatsledningen? Eller förbandet? Eller soldaten 
som faktiskt nyttjar det specifika systemet? Eller svenska folket som via 
riksdagen beställer uppdraget till FM? 
 
När FM idag köper in ett nytt system, eller genomför en upphandling av någon 
förnödenhet, är det inte samma individer, eller ens samma enheter inom FM 
som kravspecificerar, beställer och genomför upphandlingen som sedan brukar 
produkten. En sådan organisation ställer stora krav på intern kommunikation 
för att kunna definiera kundnöjdhet. Det är vanligt att försvarsmaterielprojekt 
är så utsträckta i tiden, att brukaren, när produkten väl är konstruerad och 
levererad, inte ens är medveten om under vilka premisser produkten beställdes. 
Detta är inget specifikt för FM, utan återfinns i flera större organisationer, men 
i en organisation som inte producerar någonting utan levererar en förmåga är 
det svårt att mäta huruvida ett system eller en specifik förnödenhet är den 
absolut rätta och till rätt pris. Inom en internationell operation är det lättare att 
definiera slutanvändaren. Eftersom styrkorna hitintills har upprättats ”ad hoc” 
har i allmänhet också förbandet kunnat ha en stor påverkan på egen utrustning. 
Upprättande av registerförband kan innebära att denna situation frångås i 
framtiden.  
 
En stor utmaning kommer uppdragstaktikens krav på decentralisering att 
utgöra. Händelser på den taktiska nivån kan snabbt innebära strategiska 
problem i dagens konflikter.80 Detta leder lätt till en inblandning i detaljer från 
hög militär nivå. Risken med att inte våga decentralisera beslutsrätten till den 
som leder NSE:t (eller dess motsvarighet), kommer att vara att möjligheter som 
kräver snabba beslut missas, eller beslut fattas på central nivå som i värsta fall 
är rent felaktiga och kontraproduktiva. Det ovanstående poängterar en annan 
aspekt av uppdragstaktiken; förtroende. Samtliga parter inom FL-kedjan måste 
lita på varandra så pass att man inte anser sig behöva dubbelkontrollera och 
ändra fattade beslut.  

                                                 
80 Militärstrategisk doktrin, (2002), Försvarsmakten, (M7740-774002), Stockholm, s. 73. 
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Detta kräver i sig en hög bildningsnivå hos samtliga aktörer, så att förståelsen 
för varandras situation och agerande kontinuerligt finns. 
 
Avseende varuflöden och lagerhållning skulle ett införande av FL i FM medge 
en minskad logistikorganisation. Övertar någon eller några av 
försvarsmaterieltillverkarna ansvaret för lagerhållning och distribution av sina 
produkter, med därpå följande undersystem kan givetvis FMLOG och i viss 
mån även FMV minska sin organisation. (FMV är visserligen inte en del av 
FM men utgör som tidigare beskrivits en viktig aktör i materiel- och 
förnödenhetskedjan.) Avseende vilken aktör som skulle kunna ta ansvaret för 
hela flödet, är teorin kring FL, som den tidigare beskrivits, tydlig. Det ska vara 
en av de inblandade aktörerna. Givetvis är det möjligt att en extern aktör tar 
ansvaret för samordningen av logistikflödet, men som redan nämnts innebär 
detta inte en ”äkta” flödesbaserad logistik, eftersom ytterligare en aktör innebär 
merkostnader vilket i sin tur minskar kundnöjdheten. 
 
Vilken påverkan detta ger på logistiken vid en internationell operation beror 
som redan nämnts på synen på slutanvändare/slutkund. Om man avser 
utlandsförbanden som slutkund bör det företag som tagit ansvaret för 
logistikflödet sålunda ansvara för lagerhållning och distribution fram till 
utlandsförbandet, eventuellt ända fram till förbandsnivån. Lämpligheten i detta 
beror i huvudsak på den aktuella missionens konfliktskaraktär. Vid en konflikt 
som FN avser lösa med stöd av artikel 6,81 där de rivaliserande parterna har för 
avsikt att förhandla, och konfliktens karaktär inte förväntas innebära ett direkt 
hot mot insatta fredsbevarande förband och deras anläggningar är ovannämnda 
scenario i högsta grad möjligt. 
 
Införs en FL-organisation, där någon av de materielproducerande aktörerna tar 
det huvudsakliga ansvaret för logistikflödet, förändras med naturlighet också 
organisationen inom FM. Först och främst minskar belastningen på FMLOG, 
då den som svarar för flödet levererar en effekt eller möter ett behov hos 
slutanvändaren, antingen avseende vissa specificerade produkter och 
förnödenheter, eller i sin extrem, avseende allt. 
 
Avseende ledningsförhållanden talar FL för en ”Supply chain team” – 
orienterad ledning och planering, dvs. projektledning. I projektledningen bör 
representanter finnas för alla i logistikkedjan ingående aktörer, åtminstone de 
större. Denna lednings mandat, som man får anta tar sitt avstamp i ett kontrakt, 
bör vara så allmänt hållet att uppdragstaktik kan tillämpas. 
 
Som slutkund bör alltså FM sträva efter en kontraktformulering som medger en 
hög grad av decentraliserad beslutsfattning och tillämpning, så att inte ett 
upprättat kontrakt innebär ett kontraproduktivt beteende hos leverantören. Med 
de korta tidsförhållanden som disponeras till förberedelser inför en ny mission 
är det svårt att hinna göra fullständigt korrekta bedömningar avseende 
logistiken. Förhållanden förändras dessutom kontinuerligt, varvid de logistiska 
behoven ändras. Detta sammantaget innebär en stor risk för felaktigheter vid 
                                                 
81 Internetadress:  http://www.un.org/aboutun/charter , hämtad 2004-04-26. 
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beställning av logistikstödet, om man väljer att avtala om absoluta antal eller 
fastställda rutiner. Följaktligen bör den levererade logistiken baseras på en 
önskad sluteffekt och inte nödvändigtvis absoluta antal produkter. Exempelvis 
skulle FM kunna beställa ett specifikt antal körmil på ett fordon, varvid 
leverantören svarar för exempelvis underhåll, reservdelar eller till och med 
ersättningsfordon, för att dessa körmil ska kunna levereras. 
 
Avseende transporter kan man konstatera att i och med att ett företag tar ansvar 
för logistiken fram t o m ett operationsområde kommer också belastningen på 
FM transportflygkapacitet kunna minska. En logistikkedja som hanteras av en 
civil aktör, med ett civilt NSE (eller dess motsvarighet) kommer förmodligen 
att innebära att FM, vid en internationell operation, tvingas utöka sin egen 
taktiska transportkapacitet, för att säkerställa egen tillförsel av logistik även om 
läget inom operationsområdet skulle bli oroligare. FN förband är i allmänhet 
garanterade att kunna röra sig fritt i ett operationsområde. Detta går under 
begreppet ”freedom of movement”. Civila industriaktörer kommer sannolikt 
inte att erkännas som delar av förbandet och därför inte beröras av eventuella 
avtal mellan parterna. Det är då inte troligt att dessa skulle garantera en civil 
aktörs rätt att röra sig fritt, på samma sätt som man garanterar det militära 
förbandet denna rätt.  
 
Förändringar på den lokala logistikorganisationen vid internationella 
operationer kommer följaktligen också att ske. Analysen har redan gett vid 
handen att civila, ”icke-kombattanter” inte bör ingå i själva förbandet vid en 
internationell operation, dels beroende på delas legala status men även, och inte 
minst viktigt, ledarskapsaspekten av att ha individer ur en helt annan 
organisation inom sin egen. Ser man däremot till vilka krav som ställs på 
grupperingen av ett National Support Element (NSE), dvs. möjligheten att 
hantera in- och utgående gods förhållandevis ostört, ser man tydligt att en 
företagsaktör skulle kunna komplettera den funktionen, då en kombatantstatus 
får anses vara av underordnad betydelse där. 
 
De fördelar som man skulle kunna uppnå med ett större inslag av 
industriaktörer i NSE-funktionen är främst logistiska synergieffekter. Den (de) 
civila aktörerna kan mycket väl kontraktera företag med lagerkapacitet på plats 
så att de slipper egen hantering, eller beroende på vilka tidsförhållanden FM 
som slutkund kräver, kanske lagerhålla varor vid närmaste egna anläggning 
och sedan transportera fram det som behövs. Främst beroende på 
förtroendefaktorn bör NSE-funktionen alltjämt ledas av en representant ur FM, 
och då företrädesvis ur FMLOG. Det sista påståendet grundar sig på att det är 
de som är och förmodligen kommer att vara administratörerna av logistik i FM. 
Då FL också förutsätter ett välutvecklat förtroende mellan parterna, bör alltså 
den som samordnar resurser och behov i operationsområdet redan från början 
ha en vana vid att kommunicera med industriaktörerna. Huruvida industrin ska 
bidra med administratörer av ”sina” produkter, på plats, får avgöras i en dialog 
mellan alla aktiva parter i logistikkedjan, där respektive missions uppgift, 
storlek och sammansättning får påverkan. 
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Ledningen av NSE:t bör ske via en integrerad projektgrupp, i Sverige. I denna 
projektgrupp kan de analyser göras som kan peka på de synergieffekter 
avseende logistiken som man kan hoppas finna. 
 
Internt inom FM bör FMLOG leda NSE:t för att förenkla dialogen mellan 
aktörerna i logistikkedjan. Inom FMLOG bör en sammanhållande funktion 
mellan de olika divisionerna användas, exempelvis JSS, som redan har en vana 
vid att samordna den interna logistiken gentemot utlandsstyrkorna. Ytterligare 
en fördel med att JSS svarar för både utlämning av materiel och förnödenheter 
i Sverige, och tar emot dessa i operationsområdet är möjligheten att organisera 
sig utefter materielflödet. Exempelvis kan en projektorganisation följa 
uppsättandet av en ny mission hela vägen från framtagande av materiel, 
lastning, transport, urlastning och utrustning av förbandet på plats. Samma 
metodik skulle kunna användas vid hemtagandet av ett förband. Detta skulle 
sannolikt underlätta kommunikationen inom logistikorganisationen. 
 
Slutsatser 
Ovanstående analys och diskussion ger följande vid handen: 

• Civila aktörer (försvarsindustrin) kan ta ett betydligt större ansvar för 
logistiken till utlandsförbanden, om en FL-organisation är inarbetad på 
central nivå. 

• Den förbandsbundna logistikorganisationen vid utlandsförbanden ska 
fortsatt vara bemannad av militär personal ur FM, för att möjliggöra ett 
tydligt ledarskap inom förbandet samt för att undvika folkrättsliga 
oklarheter avseende förbandets personella status. 

• NSE:t bör ledas via en gemensam projektstyrning i Sverige där samtliga 
aktörer i logistikkedjan ingår, för att möjliggöra ett informationsflöde. 

• FMLOG bör ansvara för hela logistikorganisationen ända fram till 
förbandet, dvs. även för NSE:t. 

Teknik 
Vilken teknik krävs för att kunna implementera flödesbaserad logistik i FM? 
 
Behovet av ett fritt informationsflöde inom FL ställer krav på tekniska system 
som kan transmittera denna information på ett smidigt sätt. Som redan nämnts 
nyttjar FM kommunikationssystem som gör det möjligt att tala och/eller e-
posta med i så gott som vem som helst, varsomhelst och i princip i realtid. 
Detta talar för att informationen ges möjlighet att flöda fritt. Det medger också 
att tidsfaktorn, som en av grundstenarna i uppdragstaktiken, beaktas på ett 
positivt sätt. 
 
Den största bristen idag inom logistikledningen i FM är beslutsstöds- och 
uppföljningssystemen, (LIFT, TOR och DELTA). Dels är de ålderstigna, vilket 
innebär att informationen inte kan skickas eller tas emot utan speciell hård- och 
mjukvara, dels är de inte fullt ut kompatibla med andra system. Detta ger att 
grundidén inom FL avseende information inte kan uppfyllas. 
 
Ytterligare en problematiserande faktor kring teknikstödet är Försvarsmaktens 
krav på ackreditering av nya system, och då speciellt avseende sekretessen.  
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Här kommer med största sannolikhet krävas en annorlunda hantering av 
liknande system i framtiden, då utvecklingscykeln för nya system är så snabb 
att när systemen väl är ackrediterade, riskerar de att vara obsoleta.  
 
Ytterligare ett dilemma är kopplat till kravet på interoperabilitet med andra 
nationers militära förband. Idag är specifik nationell logistik en enskild stats 
ansvar vid multinationella operationer vare sig NATO eller FN tar 
huvudansvaret, men diskussioner pågår om att skapa gemensamma 
logistikorganisationer och kopplat till de diskussionerna måste FM analysera 
vilka systemstöd som ska användas i framtiden.  
 
Det finns idag system som medger uppföljning av komponenter och varor i 
nära realtid i hela logistikkedjan, exempelvis SAP R3.82 Givetvis skulle ett 
informationsflöde kunna byggas kring de äldre försvarsmaktsspecifika 
systemen, men det vore förmodligen dyrare och krångligare att införa dessa hos 
leverantörer och underleverantörer än att införa ett kommersiellt system i FM. 
Sannolikt är de civila systemen, exempelvis SAP R3, lika interoperabla som 
något specialtillverkat specifikt militärt. 
 
Slutsatser 
Ovanstående analys och diskussion ger följande vid handen: 

• Dagens sambandssystem inom FM fyller kraven för ett öppet 
informationsflöde mellan aktörerna inom en logistikkedja. 

• Dagens uppföljnings- och beslutsstödssystem inom FM är både 
föråldrade och okompatibla med andra aktörer varför ett nytt system 
måste införskaffas. 

• Alla eventuella aktörer måste beaktas vid anskaffning av ett nytt 
beslutsstödssystem exempelvis NATO, EU, FN och civila aktörer, så att 
inte ett nytt system är suboptimerat. 

Individ 
Vad krävs av FM personal avseende kunskaper och förmågor vid införandet av 
flödesbaserad logistik i FM? 
 
Avseende kraven på individen så är det främst kulturlikheter och –skillnader 
som betonas inom FL, som i sin tur leder till förtroende. Det senare är en faktor 
som också starkt betonas inom uppdragstaktiken. Följaktligen måste alla 
aktörer i en kedja antingen bygga upp ett förtroende i förväg eller tillämpa en 
så likartad verksamhetskultur att förtroendet mellan parterna inte rubbas. Detta 
talar för att varje större materielsystem kommer att utgöra en egen separat 
logistikkedja, då det inte är sannolikt att konkurrenter kommer att kunna 
samarbeta så tätt som krävs inom en kedja. 
 
Om försvarsindustrin ska vara delaktiga i NSE-funktionen, helt eller delvis, 
måste alltså denna funktions organisation och individer vara känd av 
slutanvändaren (förbandet), i förväg. De som bemannar en sådan funktion 
måste dessutom ha en sådan utbildning, så att de förstår förbandet, både 

                                                 
82 Internetadress: http://www.sap.com/sweden/solutions/scm/ , hämtad 2004-03-30. 
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avseende språkliga facktermer men också avseende underförstådda behov. 
Omvänt måste det militära förbandet bibringas en förståelse för industrins 
situation och därmed vara tydliga i sina behovsframställningar. Strävan måste 
vara att det för huvuddelen av Försvarsmaktens personal inte innebär krav på 
nya kunskaper eller förmågor. FL ska underlätta logistiken och inte komplicera 
den. Som nämnts i analysen måste både militära och civila aktörer bringas till 
insikt om varandras situation. 
 
En viktig aspekt med att inte fullt ut lämna över ansvaret av NSE:t till någon av 
industriaktörerna är bibehållandet av beställarkompetens. FM måste bibehålla 
en sådan kompetens att organisationen är kapabel att beställa vad den behöver 
och inte bara vad industrin anser att de vill sälja till den. 
 
Slutsatser 
Ovanstående analys och diskussion ger följande vid handen: 

• Varje större materieltyp innebär en egen separat logistikkedja då 
konkurrenter inte kan förmodas låta all information vara öppen och 
synlig för alla. 

• Vid varje ansvarsutlämnande från FM till civila aktörer, måste en 
analys göras avseende eget behov av kompetensbevarande. Detta gäller 
inte minst beställarkompetens. 
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NBF 
Följande kapitel avser att beakta samma frågeställningar som övriga uppsatsen 
men med ett avstamp utifrån det nätverksbaserade försvaret (NBF). 
Anledningen till detta är flerfaldig. Dels är NBF en företeelse som FM strävar 
efter att skaffa/förbättra83, och därför utgör en sannolik framtid, men det är 
också intressant ur en konceptuell synvinkel, då tankarna kring FL och NBF 
bitvis är väldigt likartade. 

Organisation 
Inom NBF eftersträvas en nätverksuppbyggd organisation, som i viss mån står i 
ett motsatsförhållande till den klassiskt hierarkiska som ännu får sägas vara den 
förhärskande inom FM. Införande av FL gynnas av en nätverksuppbyggd 
organisation som har en större vana vid att hantera ett fritt informationsflöde. 
Effektiviteten i logistikflödet gynnas av att de ingående aktörerna besitter en 
kompetens i att söka, och delge, relevant information samt att de inte är låsta av 
hierarkiska positioner vid informationsutbytet. Den tidigare beskrivna 
funktionsledningen, där expertisen inom en stab i praktiken leder 
verksamheten, eller flödet, inom ”sin” nisch, samt ger direkta order till de 
förband som sysslar med denna funktion, kan ses som ett steg på vägen mot en 
nätverksorganisation. Rent formellt leds ändå förbanden av en högre chef i en 
strikt hierarkisk organisation där stabsfunktionen leder på mandat. Detta torde 
medge att en nätverksbaserat ledningsstruktur blir lättare att implementera än 
vad den klassiskt hierarkiska organisationsstrukturen antyder. 
 
Samtidigt menar man både inom FL-filosofin och NBF om behovet av att 
tydliggöra positioner och mandat, och då kanske framför allt vid militära 
operationer där risker och tidsförhållanden talar för att enkla strukturer är till 
större hjälp än vad komplicerade är.Det ovanstående resonemanget talar för att 
man bör bibehålla en hierarkisk organisation på lägre nivå (pluton-kompani), 
men att man på högre nivå borde kunna ha den överblicken att man kan 
hantera, och dra nytta av en nätverksorganisation. Detta talar i sig för att 
försvarsindustrin (eller motsvarande), inte bör integreras i själva förbanden, 
men torde kunna hantera en yttre stödfunktion (NSE) även i en 
nätverksorganisation. 
 
Slutsatser 
Ovanstående analys och diskussion ger följande vid handen: 

• En väl fungerande NBF-struktur med möjlighet till kommunikation 
med alla aktörer och nivåer skulle underlätta införandet av FL, då en 
sådan struktur gynnar även kommunikationen inom logistikkedjan. 

• Även om NBF införs kvarstår (eller till och med accentueras) behovet 
av tydliga ansvarsförhållanden och roller. 

                                                 
83 Militärstrategisk doktrin, (2002), Försvarsmakten, (M7740-774002), Stockholm, s. 123. 
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Teknik 
NBF förutsätter ett förhållandevis friktionsfritt flöde av information. Detta 
sammanfaller med behovet inom FL. Huruvida den ena företeelsen förutsätter 
den andra är inte givet, men den ena skulle utan tvekan stödja 
implementeringen av den andra. Transmissionen av information är sannolikt 
lättast att hantera. Sambandssystemen går idag att förhållandevis enkelt knyta 
samman, och här kommer antagligen inte den stora utmaningen ligga i 
framtiden. Utmaningen, men också möjligheten till synergieffekter, ligger i att 
införa ett systemstöds- och uppföljningssystem som kan stödja både införandet 
av FL och NBF. Eftersom en stor del av aktörerna inom logistikkedjan per 
definition inte tillhör FM, måste systemstöden vara sådana att även civila kan 
tillgodogöra sig informationen. 
 
Vilket system FM än väljer att inför bör man samordna detta med införandet av 
NBF. Det system som införskaffas bör i framtiden kunna hantera skriven och 
inskannad information, men bör dessutom kunna ta stöd av automatiserade 
lastuppföljningssystem. Riktigt stora synergieffekter av FL respektive NBF 
kommer att uppnås när FM har infört helautomatiserade system som skickar en 
beställning direkt till rätt leverantör samtidigt som behovet uppstår. Sker 
dessutom en automatisk uppföljning på nyttjandegrad av exempelvis 
stridsfordon kommer inte reparationsbehoven utgöra en överraskning särskilt 
ofta, utan rätt komponenter kommer redan vara på väg. 
 
Slutsatser 
Ovanstående analys och diskussion ger följande vid handen: 

• Eventuella beslutsstödssystem inom NBF får inte suboptimeras till ett 
system som bara kan nyttjas inom FM. De måste åtminstone kunna 
kommunicera och förstå de system som existerar hos de civila aktörerna 
i logistikkedjan. 

• Automatiserade uppföljningssystem som vidarebefordrar information i 
hela kedjan skulle kunna minska ledtiderna avseende komponenter mm. 
avsevärt. 
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Individ 
På individnivå förstärker införandet av NBF behoven som formulerats tidigare 
dvs. att ett förtroende måste byggas upp i god tid mellan alla aktörer. Tankarna 
kring NBF pekar på att individerna i systemet kommer att få större betydelse 
och därigenom bli utbytbara i mindre utsträckning. Detta talar i sin tur för att 
individerna inom en eventuell projektorganisation kring en mission bör 
bibehållas, även efter projektet, i verksamhet som medger fortsatta kontakter så 
att förtroendet mellan aktörerna bibehålls och kanske till och med utvecklas. 
NBF-perspektivet accentuerar bara det sista resonemanget. I en informations-
miljö där i princip all information finns tillgänglig kommer kompetensen att 
veta vad man söker efter vara ännu viktigare. Detta talar för att personalen bör 
kvarstanna längre i sina tjänster. 
 
Slutsatser 
Ovanstående analys och diskussion ger följande vid handen: 

• Införandet av NBF kommer att ställa större krav på individens 
kompetens även avseende logistik, och inte minst inom en FL-struktur. 
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Sammanfattning 
Supply Chain Management (SCM), eller Flödesbaserad Logistik (FL), har 
sedan mitten på 1990-talet varit en av de tydligaste trenderna inom logistiken 
utanför Försvarsmakten. De senaste åren har även delar av FM visat intresse av 
detta och ett införande får anses troligt. 
 
Denna uppsats tar sitt avstamp från antagandet att FL kommer att införas i FM 
och då kommer detta även att påverka den operativa logistiken. Syftet med 
denna uppsats är att analysera hur en sådan påverkan skulle ske, genom att 
besvara problemformuleringen; 

Hur påverkar den flödesbaserade logistiken logistikledningen vid en 
internationell operation utförd av FM? 

För att besvara detta besvaras också tre delfrågor; 
• Organisation: Krävs eller medges en ändrad logistikorganisation inom 

FM vid tillämpning av flödesbaserad logistik, och speciellt vid 
internationella operationer? 

• Teknik: Vilken teknik krävs för att kunna implementera flödesbaserad 
logistik i FM? 

• Individ: Vad krävs av FM personal avseende kunskaper och förmågor 
vid införandet av flödesbaserad logistik i FM? 

 
Uppsatsen tar stöd av manöverteorin, och främst dess delkomponent 
uppdragstaktiken, då denna teorianknytning synes mest relevant vid studie av 
militärt operativ verksamhet. Som metod har en kvalitativ deskription av 
begreppen Flödesbaserad Logistik och Operativ logistikledning valts. För att få 
relevanta jämförelser har de tre aspekterna i delfrågeställningarna valts; 
Organisation, Teknik och Individ. Inom uppdragstaktiken förekommer tre 
begrepp; Förtroende, hög bildningsnivå och decentralisering. Dessa stödjer 
analysen av flödesbaserad logistik respektive operativ logistikledning, genom 
att verifiera ledningsorganisationernas operativa relevans.  
 
Det empiriska underlaget behandlar beskrivningar av flödesbaserad logistik, 
operativ logistikledning samt exempel på tillämpningar av FL vid militär 
verksamhet. Flödesbaserad logistik beskrivs närmast som en filosofi eller ett 
förhållningssätt till logistik. Den fokuserar på kunden och kundnöjdhet. Den 
studerar logistikkedjan från delkomponentstillverkare via huvudproducent och 
återförsäljare till kund som en helhet. Strävan är att minska kontraproduktiv 
verksamhet, t.ex. lagerhållning i flera led av kedjan, och därigenom öka 
kundnöjdheten. Ledningsmässigt betonar denna inriktning förtroende. En 
förutsättning för att detta ska uppstå är att information tillåts flöda fritt mellan 
samtliga inblandade aktörer. Ett ytterligare sätt är att skapa projektgrupper, 
innehållandes individer från samtliga aktörer inom kedjan. Slutligen betonas 
vikten av likartad verksamhetskultur, så att aktörerna förstår varandra. 
 
Det pågår i dag diskussioner mellan Försvarets Materielverk (FMV) och delar 
av den svenska försvarsindustrin huruvida de senare skulle kunna åta sig ett 
större ansvar avseende sina produkter. Företaget Bofors Defence har idag ett 
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utarbetat koncept för hur de skulle kunna utgöra en aktivare part och ta ett 
större ansvar för sina produkter. 
 
Operativ logistik leds inom FM av den operativa insatsledningen (OPIL). 
Förband i utlandstjänst leds på plats av chefen för respektive mission, vare sig 
det är i FN:s eller NATO:s regi, men vid uppsättande, tilltransport, 
hemtransport och avveckling leder de under OPIL. Generellt för de flesta 
missioner är att de logistikförsörjs från ett national supply element (NSE) i 
operationsområdets omedelbara närhet. Dess placering grundas på effektivast 
möjliga hanteringsförutsättningar, där bl.a. säkerhet är en styrande faktor. 
Logistikledning, som all funktionsledning, sker på mandat av en chef, men 
utförs av de sakkunniga inom en stab. Försvarsmaktens grundläggande 
ledningsfilosofi är uppdragstaktiken vilket innebär att beslut tillåts fattas nere 
vid NSE:t eller motsvarande. 
 
Dagens sambandssystem är tämligen moderna och interoperabla, samt 
utvecklas kontinuerligt. Däremot är systemstöden och uppföljningssystemen 
inom logistikverksamheten i FM mycket föråldrat och inte fullt ut kompatibelt 
med andra system. 
 
Vid analysen och diskussionen av det empiriska materialet har de tre 
aspekterna organisation, teknik och individ använts som jämförelse. Analysen 
utifrån organisationsperspektivet gav följande. Om konfliktens natur inte 
innebär ett direkt hot mot svensk verksamhet kan en civil aktör, exempelvis 
någon av de större försvarsmaterielproducenterna ta ett ansvar för det logistiska 
flödet. Detta ansvar kan utövas i operationens geografiska närhet. Ledningen 
av logistikkedjan utgår lämpligen ifrån en gemensam styrgrupp där FM bör 
ingå. Den del som representerar FM bör vara FMLOG. Kontrakt måste medge 
en redundans så att uppdragstaktik kan utövas. Den militärt förbandsbundna 
logistikkomponenten måste kunna ta fullt ansvar för transporter in och ut ur 
operationsområdet. 
 
Avseende teknikaspekten ges följande. Dagens informations- och 
uppföljningsstöd inom FM är föråldrat, och inte fullt ut kompatibelt med övriga 
aktörer inom en FL-kedja. Det finns idag civila system som kan hantera hela 
FL-kedjor, vilket torde vara nödvändigt att anskaffa om man ska införa FL i 
FM. Även ur en interoperabilitetsaspekt blir detta enklare att hantera än ett 
specifikt militärt. 
 
Individaspekten ger slutligen följande. Både uppdragstaktiken och FL betonar 
behovet av förtroende mellan aktörerna. Genomförandet av logistiken vid ett 
operationsområde kan övertas av industriaktörer, men ledningen på plats bör 
samordnas av en projektgrupp med deltagare från alla aktörer i kedjan. 
Slutligen behandlas ämnet ur ett NBF-perspektiv eftersom det dels är beslutat 
att det ska utgöra basen för FM:s ledningsutveckling, men också för att många 
likheter med tankarna bakom FL kan skönjas. Avseende organisation utgör 
sannolikt nätverksorganisationen den största utmaningen för FM, då 
organisationskulturen är tämligen hierarkisk. Samtidigt pekar systemet med 
funktionsledning på en tillämpning av ledning inom FM som har likheter med 
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NBF. Nätverksorganisationen gynnar FL då informationsutbytet kan ske 
friktionsfriare utan hierarkiska hämskor. Den tekniska utvecklingen inom NBF 
är den mest påtagliga och kommer givetvis att utgöra ett stöd till FL. Det är 
viktigt att FM beaktar såväl interoperabilitetskrav, FL och NBF när man 
utvecklar eller köper nya uppföljningssystem. På individplanet utgör den 
kulturella skillnaden på ett klassiskt militärt system och ett ”platt” 
nätverkssystem, den största utmaningen.  

Förslag på ytterligare forskning 
I uppsatsen har antagandet gjorts att civila aktörers folkrättsliga status hindrar 
dem från att integreras i själva utlandsförbandet. Detta och även dessas status 
vid ett NSE (eller motsvarande) förtjänar att studeras närmare. 
 
Dagens stöd och uppföljningssystem för logistik är föråldrade och måste vid ett 
införande av FL i FM bytas ut, men hur ska detta system se ut? Idag finns 
civila system, exempelvis SAP R3, och dessa är sannolikt bäst för att hantera 
en logistikkedja med civila aktörer ingående, men det kanske inte är det 
ultimata ur en militär synvinkel. Därför vore det intressant att studera vilka 
eventuella system som skulle bäst stödja Försvarsmaktens logistikkedjor med 
interoperabilitet, FL och NBF i åtanke. 
 
Ett grundläggande antagande i denna uppsats har varit att flödesbaserad 
logistik kommer att införas i FM, då det antas innebära billigare verksamhet, 
men detta har inte med säkerhet verifierats. Ett förslag på vidare forskning är 
sålunda huruvida FL verkligen skulle innebära en billigare organisation. 
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