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Sammanfattning:  
Undersökningen tar sin utgångspunkt i huruvida den Svenska förnödenhetsförsörjningen är 
interoperabel gentemot NATO. Detta med bakgrund till att Försvarsmakten har genomgått en 
större omorganisation till ett insatsförsvar som ska kunna verka och samarbeta tillsammans med 
andra nationer i multinationella insatser.   
 
Syftet med denna undersökning är att jämföra huruvida den svenska förnödenhetsförsörjningen är 
interoperabel med NATO  
 
Metoden för undersökningen är en teorikonsumerande metod där en teori om interoperabilitet 
används. Genom teorin har fyra olika variabler tagits ut och är utgångspunkter för det empiriska 
material och de områden som har undersökts. Slutligen har det empiriska materialet renderat i en 
jämförandeanalys mellan Sverige och NATO för att kunna besvara frågeställningen.    
 
Slutsatser som är dragna av undersökningen är att Försvarsmaktens förnödenhetskedja till viss del 
är interoperabel med NATO. Försvarsmakten har kommit relativt långt med att implementera 
metoder och principer i handböcker och doktriner. Detta medför att det till viss del finns en 
interoperabel förmåga i hur Försvarsmakten genomför förnödenhetsförsörjningen. Dock finns det 
fortfarande vissa metoder och principer som inte implementerats av Försvarsmakten som minskar 
förmågan till interoperabilitet.   
 
Nyckelord: Logistik, förnödenhetsförsörjning, interoperabilitet, multinationella insatser, 
förnödenhetskedja  
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An interoperable supply chain 
A useful defence  

Abstract:  
The study is based on whether the Swedish supply support is interoperable with NATO. The 
background of the study takes ground in the reorganization of the Armed forces to be more 
interoperable. And be able to work and cooperate with other nations in multinational operations.   
 
The purpose of this study is to compare whether the Swedish supply support is interoperable with 
NATO.  
 
The study is based on a theory-consuming method. The theory that is used in the work explains 
interoperability from four different variables. The empirical study is based on the variables from 
the theory and are explained and described. At last the empirical material render in a comparative 
analyses of similarities and difference between Sweden and NATO to answer the questions.  
 
The conclusions that are drawn from the study are that the Swedish supply support chain is 
interoperable whit NATO in some parts. The Armed forces have in some parts achieved to 
implementing some methods and principles. This means that there is some interoperable capability 
to carry out the supply support. However, there are still some methods and principles that is not 
implemented in the Armed Forces, which reduce the capability of interoperability   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har Försvarsmakten genomgått en förändring, Försvarsmakten har gått från 
det gamla invasionsförsvaret till insatsförsvar. År 2004 kom ett försvarsbeslut om att 
Försvarsmakten i första hand skall inrikta sig mot internationella insatser.1 Detta har lett till 
att Försvarsmakten blivit tvungen att utveckla och organisera förband som kan ingå i 
snabbinsatsstyrkor men även inom andra multinationellt ledda insatser2. Detta berör även 
logistiken och dess genomförande. Logistiken som begrepp har även den definierats efter 
NATO:s och EU:s definition av logistik3. Ett litet men tydligt tecken på den omorganisation 
och anpassning Försvarsmakten påbörjat för att kunna verka i multinationella insatser. Även 
nordiska samarbeten NORDFCO (Nordic Defence Cooperation)4 har påbörjats och genomförs 
inom logistik och andra funktioner. Ett exempel på detta är att i Afghanistan sedan en tid 
tillbaka påbörjat en samnordisk logistiklösning5 mellan länderna Sverige, Finland och Norge, 
för att kunna hjälpa varandra bättre med reparationer, transporter och godshantering för att 
uppnå så hög resurseffektivitet som möjligt.  
 

”I det internationella arbetet inom NORDEFCO, EU samt Nato ska Försvarsmakten under 

2011 eftersträva rationalitet och effektivitet, bl.a. genom tydlig koppling till nationell 
förmågeutveckling och materielförsörjningsstrategin. Försvarsmakten ska samordna arbetet 
inom dessa fora och mellan berörda myndigheter för att säkerställa att duplicering undviks.”6 

  
Att logistiken fungerar i en insats eller operation, är av yttersta vikt, att få fram det stöd som 
efterfrågas, i syfte att upprätthålla och bibehålla uthållighet samt rörlighet hos förband och 
enheter7 för att dessa ska kunna lösa sin uppgift.  
 
Nato ser att standardiseringen är nyckeln till att uppnå interoperabilitet. Att logistiken är 
interoperabel har en direkt inverkan på insatsens genomförande och hur effektiv den kommer 
att vara. Minimumkraven för att vara interoperabel är likartade begrepp, doktriner och 
genomförande, kompatibel utrustning och utbytbara förnödenheter. Om möjligt ska civila 
standarder användas. Nationer ska så långt som möjligt anta NATO standard.8  
 
Försvarsmaktens arbete med standardisering fortgår för att bli mer och mer interoperabel. 
Syftet med Försvarsmaktens arbete är att kunna verka internationellt tillsammans med andra 
nationer. Detta för att möjliggöra en högre effekt i lösandet av uppgiften och med så lite 
resurser som möjligt till en så liten kostnad som möjligt. Det kan enbart skapas tillsammans 
med andra. Standardisering är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna bidra med 
resurser till internationella insatser. Genom standardisering kan Försvarsmakten nå acceptabel 
nivå av interoeprabilitet som krävs för att kunna samarbeta med andra nationer9.  

                                                 
1 Högkvarteret, Försvarsmaktens policy för standardisering (2005 HKV 09980:70559), s. 1.  
2 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (Värnamo: Fälth & Hässler, 2005a), s.12.  
3 Försvarsmakten, Grundsyn logistik, (Stockholm: Alfa Print AB, 2007), s.8.  
4 http://www.regeringen.se/sb/d/11886/a/141669 2011-04-06 11:31 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/11886/a/130161 2011-04-06 11:17 
6 http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/regleringsbrev/Regleringsbrev_2011.pdf s.7. 2011-04-06 
18:48 
7 Försvarsmakten, 2007a, s. .8. 
8 NATO, Logistics Handbook, (2007), s.9.  
9 Högkvarteret 2005, s. 1. 
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1.2 Problemformulering 
Försvarsmakten verkar idag i NATO-ledda insatser och leder även för andra gången den 
Nordiska stridsgruppen, där det genomförs samarbeten med andra nationer. Försvarsmaktens 
nya uppgifter ställer andra krav än tidigare, detta har lett till en omorganisation inom hela 
Försvarsmakten och även inom logistiken. Interoperabilitetsprocessen syftar till att kunna 
arbeta tillsammans med andra nationer, och uppnå en högre effekt samt vara mer 
resurseffektiv i lösandet av uppgift. Under år 2011 ska Försvarsmakten fortsätta utvecklas mot 
interoperabilitet samt förmågan till att verka i multinationella insatser.10 Interoperabiliteten 
ska uppnås genom att Försvarsmakten tar till sig NATO Standardization Agreements 
(STANAGS) och Military Tasks for Interoperability (MIT).11  
 
Om Försvarsmakten inte kommer upp till en viss nivå av interoperabilitet finns risken att man 
inte uppnår den ökning av operativ effekt och resurseffektivitet som eftersträvas.12 Det är 
därför av yttersta vikt att Försvarsmakten jobbar med att öka förmågan till att uppnå 
interoperabilitet, i syfte att kunna medverka och ge stöd i krissituationer i multinationellt 
ledda insatser samt öka den operativa effekten samt resurseffektiviteten. Är detta något som 
kan skönjas i Försvarsmaktens förnödenhetskedja?  
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med undersökningen är att utröna huruvida den svenska 
förnödenhetsförsörjningen är interoperabelt med NATO. Vidare är syftet med undersökningen 
är att undersöka vilka likheter och skillnader det finns i förnödenhetskedjan mellan Sverige 
och NATO. 
 
1. Hur interoperabel är den svenska förnödenhetsförsörjningen gentemot NATO?  

 
2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan Sveriges och NATO:s   

förnödenhetsförsörjning? 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen i undersökningen kommer att utgå utifrån en teorikonsumerande studie 
då teorin redan finns på plats. Med teorikonsumerande studie menas att det är fallet som står i 
centrum och inte teorin.13 Teorin utgår utifrån fyra dimensioner som verkar tillsammans för 
att skapa interoperabilitet. De fyra dimensionerna är organisation, socialt arv/beteende, 
logistik och teknik. Dimensionerna kommer att utgöra variabler i undersökningen för att 
kunna göra en jämförelse mellan Sverige och NATO. Variablerna kommer att preciseras och 
operationaliseras i syfte att tydliggöra variablerna, så det som ska jämförs blir helt klart, detta 
beskrivs mer i teorikapitlet. Undersökningens avsikt är alltså inte att pröva teorin, utan istället 
försöka utröna och förklara den svenska förnödenhetsförsörjningens interoperabilitetsförmåga 
gentemot NATO med hjälp av teorin och dess dimensioner.  

                                                 
10 Högkvarteret, Logistikutvecklingsplan 2011-2020 (2010, HKV 01 600:60655) s. 16. 
11 Högkvarteret 2010, s. 16. 
12 Högkvarteret 2005, s. 1.  
13 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud, Metodpraktikan (Vällingby: Elanders 
Sverige AB, 2010) s. 42-43.  
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En teorikonsumerande studie syftar till att med den existerande teorin och förklaringsfaktorer 
försöka utröna vad som hänt i ett visst fall.14 Det som ska förklaras är alltså varför det blev 
som det blev i just det fallet. Här har även tilltron till teorin en inverkan, eftersom den ska 
vara till hjälp att förklara vad som hänt i fallet. Gör den inte det kommer tilltron till teorin till 
viss del minska.15   
 
Undersökningen kommer att utgöras av två fall, Sverige och NATO. Detta är inte i helt 
överensstämmande med den teorikonsumerande metoden som tittar på ett enskilt fall. Detta 
har jag tagit i beaktande men anser att denna metod passar undersökningen i störts 
utsträckning.  
 
Då variablerna empiriskt beskrivits utifrån Sverige och NATO kommer en komparativ16 
analys att genomföras. Detta i syfte att utröna vilka likheter och skillnader som föreligger 
mellan Sverige och NATO och deras försörjningskedja. Den jämförandeanalys som görs 
grundar sig i att svara på frågeställningen huruvida den svenska förnödenhetsförsörjningen är 
interoperabel gentemot NATO.  
 
Inledningsvis kommer Sveriges och NATO:s försörjningssystem att empiriskt beskrivas 
utifrån varje variabel. Därefter genomförs en jämförandeanalys av den empiriska 
undersökningen för att påvisa skillnader och likheter i de olika systemen för att utröna 
huruvida den svenska förnödenhetsförsörjningen är interoperabel med NATO. Slutligen 
kommer analysen att rendera i en diskussion runt resultat, vidare forskning och svar på 
frågeställningen.  
 

1.4.2 Teknik 

Undersökningen kommer att genomföras med kvalitativ textanalys17, metoden kommer att 
användas eftersom vissa delar i litteraturen är viktigare än andra, och behöver mer djupgående 
analyseras och förstås av författaren. Med en kvalitativ textanalys menas att man är ute efter 
vissa områden och detaljer i texten. Ett angreppssätt är att det man söker ligger under ytan och 
man behöver då bearbeta texten väl för att få fram det man söker. Ett annat sätt att angripa 
texten är att ställa frågor till den. För att se om texten kan besvarad dessa frågor18 För att 
tydliggöra och precisera vad det är som är viktigt i texten kommer teorin och 
operationalisering som är gjord utifrån variablerna vara till hjälp. Genom operationaliseringen 
kommer jag tydligt att kunna analysera texten utifrån viktiga begrepp och värdeord.  
 
Svårigheterna med en kvalitativ textanalys är att det kan vara svårt att hitta just de viktiga 
delarna som är viktigare än andra i stora textmassor. Då sökandet av de eftersökta delarna kan 
ligga gömda under ytan.   
 
 

                                                 
14 Esaiasson m. fl. 2010, s. 42.  
15 Esaiasson m. fl. 2010, s. 43. 
16 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod (Studentlitteratur Lund, 2003) s. 41.  
17 Esaiasson m. fl. 2010, s. 237. 
18 Esaiasson m. fl. 2010, s. 237.  
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1.4.3 Insamling av material och data 

Insamling av material och data har bestått av litteratur- och dokumentsökning via databaser 
vid bibliotek samt publikationer på Internet. Jag har även tittat på äldre forskning inom 
området. Där jag har fått stor hjälp med att hitta värdefull litteratur för att genomföra 
undersökningen. För att hitta relevant material och data har jag använt mig av sökord; 
Interoperabilitet, Logistik och NATO Logistics.  
 
Det teoretiska materialet är hämtat utifrån två rapporter, den ena är gjord av Michael Codner 
och den andra av Ingvar Sjöblom. Materialet är inhämtat med hjälp av litteratursökning.  
 
Det empiriska materialet är uteslutande hämtat från Försvarsmaktens och NATO:s doktriner, 
handböcker och dokument. Publikationer och dokument från Försvarsmakten är hämtade 
delvis vid högkvarteret men även från tilldelat material från tidigare utbildning. Jag har även 
varit i kontakt med Logistikskolan samt utvecklingsenheten på Trängregementet där jag har 
fått hjälp med att hitta de dokument jag har sökt efter. NATO:s doktriner och dokument är till 
största del hämtade från NATO:s hemsida men även via hjälp av Logistikskolan.  
 

1.4.4 Validitet och Reliabilitet   

Med validitet menas huruvida man identifierar eller mäter det man säger sig mäta.19 Syftet 
med undersökningen är att jämföra huruvida den svenska förnödenhetsförsörjningen är 
interoperabel med NATO. Hur mäter man då den svenska förnödenhetsförsörjningens 
interoperabilitet? I undersökningen har jag tagit stöd i en teori som säger att fyra dimensioner 
samspelar tillsammans för möjliggöra interoperabilitet. Detta har lett till att jag använt mig av 
denna teori och dess dimensioner. Dimensionerna har operationaliserats för att precisera vad 
som ska undersöka. Preciseringen skapar en tydlig bild över vad det är som ska identifieras, 
undersökas och jämföras.  
 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet i det mätinstrument eller den måttenhet som används 
under ett arbete. Alltså kan en annan forskare ta samma mätinstrument eller måttenhet och få 
samma resultat, då är reliabiliteten god i mätinstrumentet eller måttenheten.20 Dock kan det 
vara svårt att återanvända sig av ett mätinstrument i kvalitativ forskning på grund av att det är 
omöjligt att frysa en viss tid, plats och omgivning.21 Det mätinstrument som jag kommer att 
utgå ifrån är Michael Codners teori om interoperabilitet. Den operationalisering som är gjord 
på dimensionerna utifrån teorin redovisas under teorikapitlet.  
 

1.5 Avgränsningar  
Eftersom begreppet logistik är väldigt brett och innehåller en mängd olika parametrar och 
områden kommer jag att avgränsa mig till förnödenhetsförsörjning och dess delfunktioner.  
Undersökningen kommer även att avgränsas till markarenan på grund av att området skulle bli 
alldeles för stort om alla arenor skulle undersökas. Samt att tiden inte skulle räcka till för att 
genomföra denna undersökning.  
 

                                                 
19 Allan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber AB, 2008) s. 352.  
20 Ejvegård 2003, s. 70.  
21 Bryman 2008, s. 352 
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Den litteratur och de dokument som kommer att användas i undersökningen är utgivna mellan 
2002-2011, tidigare litteratur anser jag har alltför stor tendens till att inte vara aktuella 
eftersom interoperabilitetsporcessen har utvecklats mycket under de senaste åren.  
 
Jag har även valt att inte titta närmare på samarbetet inom EU och det Nordiska samarbetet 
eftersom många av medlemsländerna ingår i NATO och därför följer NATO standard.  
 
I den största utsträckningen ska jag försöka hålla mig till operativ och taktisk nivå, och lämna 
den strategiska nivån åt sidan. Detta för att få en bättre inblick och förståelse för hur 
förnödenhetsförsörjningen fungerar på en lägre nivå. Där det är svårare att uppnå 
interoperabilitet.  
 
Under undersökningen har flertal texter översatts till svenska från engelska, detta är 
författarens tolkning och översättning som kan leda till kritik.  
 

1.6 Tidigare forskning 
Tidigare forskning kring området interoperabilitet om logistiksystem i internationella 
operationer har gjorts av följande:  
 

• Mj Elisabeth Skoglund har gjort en undersökning om logistikisk interoperabilitet i 
multinationella operationer. Där undersöker Skoglund interoperabiliteten mellan 
Sverige, USA, Tyskland och Storbritannien och jämför logistiksystem utifrån dess 
förmåga till flexibilitet, tempo och effektivitet.22   

 
• Michael Dorn undersöker om logistikofficerare har liknande uppfattning som 

officerare i chefsrollen om vilka interoperabilitetskrav som är viktiga för att nå effekt i 
logistikfunktionen.23 

 
• Magdalena Ryhd tittar närmare på interoperabiliteten inom sjukvård. Där undersöker 

Ryhd hur de svenska doktrinerna och metoderna ser ut jämfört med NATO för att se 
om sjukvårdskedjan är interoperabel. Det Ryhd kommer fram till är att det inte går att 
utröna om den svenska sjukvården i Försvarsmakten är interoperabel eller ej.24   

 

• Ingvar Sjöblom studerar begreppet interoperabilitet samt samarbetet mellan svenska 
och internationella förband samt vilka aspekter man bör tänka på under planering för 
framtida insatser.25  

 

1.7 Källor och källkritik 
Under undersökningen kommer doktriner, dokument, handböcker samt reglementen som är 
utgivna av Försvarsmakten och NATO att användas. Äktheten i materialet anser jag vara 
tillräckligt bra för undersökningen, material som används i undersökningen används dagligen 
                                                 
22 Skoglund Elisabeth, Logistisk interoperabilitet vid multinationella operationer : finns förmågan till samarbete 
idag mellan logistiksystemen i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige?, Försvarshögskolan, 2006, 318/6:1 
23 Michael Dorn, Interoperabla föreställningar i logistikens fotspår, Försvarshögskolan, 2004, 19100:2004 
24 Magdalena Ryhd, En interoperabel sjukvårdskedja?: En komperativ undersökning av Sveriges och NATO:s 

sjukvårdskedjor och doktrine, Försvarshögskolan, 2010 
25 Ingvar Sjöblom, Interoperabilitet i multinationella operationer, Försvarshögskolan, (Elanders Gotab AB, 
Vällingby 2005)  
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av Sverige och NATO och utgör en del av organisationerna. Under undersökningen används i 
så stor utsträckning som möjligt förstahandskällor, detta för att få så stor äkthet och 
trovärdighet i undersökningen.  
 
Vissa delar av materialet kommer att behandlas med försiktighet på grund av att det kan ses 
som föråldrat och inte längre har tillräckligt samtids- och närhetskrav som kan behövas. Fallet 
som föreligger är att vissa delar av det material som används i undersökningen är under 
omarbetning och utveckling. Det material som används i undersökningen är fortfarande i bruk 
och inget nyare material är ännu utgivet.   
 
I undersökningen används även vissa dokument från Försvarsmaktens högkvarter. 
Dokumenten är framtagna för utveckling inom Försvarsmakten och redogör till stor del för 
planerad utveckling. Detta medför att det krävs mer kritisk syn av författaren på dessa 
dokument om viss utveckling är genomförbar eller inte. Dokumenten är ändå fastställda 
planer och Försvarsmaktens strävan är att uppfylla dessa planer.  
 
Utveckling av organisationerna fortgår hela tiden för att effektivisera och förbättra uteffekten 
av förband och enheter. Detta kan ses genom att regeringen lämnar beslut om standardisering 
till Försvarsmakten som i sin tur arbetar med dessa standardiseringar och genomför 
förändringar i doktriner, handböcker och reglementen för att implementera de nya 
tillvägagångssätten.  
 
I materialet kan det i vissa fall förekomma nivåskillnader, det vill säga att en svensk doktrin 
på operativ nivå inte helt överensstämmer med en doktrin på operativ nivå inom NATO. Detta 
kommer att tas i beaktande under jämförandeskedet.  
 

1.8 Disposition 
Undersökningen är indelad i sex kapitel, undersökningen inleds med inledning. I inledningen 
beskrivs bakgrunden till arbetet samt varför jag valt att undersöka detta ämne. Vidare i 
kapitlet kommer metod, avgränsningar, tidigare forskning, källkritik samt centrala begrepp att 
redovisas. Detta i syfte att göra det lättare för läsaren att förstå hur undersökningen är upplagd 
och hur arbetsprocessen fortskridit.  
 
Andra kapitlet kommer att avhandla vilken teori undersökningen kommer att stödja sig på. En 
operationalisering av teorin kommer att genomföras, detta för att dels göra det lättare att sålla 
bland litteratur och källor samt skapa variabler till den empiriska undersökningen.   
 
Tredje kapitlet kommer att utgöra empirin, här kommer den svenska förnödenhetskedjan samt 
NATO:s  förnödenhetskedja att beskrivas utifrån Codners teori och operationaliseringen av de 
fyra dimensioner. Detta kommer att ligga till grund för att göra en jämförelse som kommer att 
rendera i en jämförandeanalys.  
 
Fjärde kapitlet kommer att bestå av en jämförandeanalys av empirin, jämförandeanalysen 
kommer att ta sin utgångspunkt i frågeställningarna, operationaliseringen av teorin och 
empirin.  
 
Femte kapitlet utgör diskussion och resultat av undersökningen utifrån det som har kommit 
fram i jämförande analysen.  
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Sjätte kapitlet består av käll- och litteraturförteckning.  
 

1.9 Centrala begrepp 

1.9.1 Interoperabilitet  

Definition från Grundsyn Logistik 
”Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Den ska kunna ske 
genom tjänster utbyts mellan och utnyttjas av system, militära enheter och militära 

styrkor. Interoperabilitet uppnås genom en internationell standardiseringsprocess”26 
 
NATO:s definition på interoperbilitet 

”The ability of Alliance forces and, when appropriate, forces of Partner and other 

nations to train, exercise and operate effectively together in the execution of assigned 
missions and tasks.”27 

 
Målet med interoperabilitet är att Försvarsmakten ska kunna genomföra operationer med 
andra enheter och förband från andra nationer för att möta de nya kraven och utmaningar i 
komplexa situationer. Även en viktig del i interoperabiliteten är att med andra nationer bli mer 
resurseffektiv och nå en högre effekt genom samarbetet.  
 
NATO:s definition skiljer sig något ifrån den svenska, där definitionen mer tar upp att 
allierade och nationer ska ha förmågan till att kunna öva och operera effektivt tillsammans i 
olika operationer och uppgifter. 

1.9.2 Logistik 

Enligt Grundsyn Logistiks förklarar man innebörden av logistik:  
”Logistik syftar till att ge stöd till strategisk, operativ och taktisk militär verksamhet. 

Syftet uppnås genom att upprätta och bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthållighet 
och rörlighet hos Försvarsmaktens förband och enheter. 
 

Logisitk i Försvarsmakten omfattar produktion, styrning och kontroll av tillhandahållet 
stöd, vilket utgörs av både tjänster och tillgångar med tillhörande information. 

 
Logistik i Försvarsmakten omfattar stöd till såväl insatsorganisationen som 
grundorganisationen och kan utföras av egna eller tillsammans med andra aktörer.”28 

 

Logistik är en förutsättning för att kunna bedriva strid, logistiken är även en av de tyngsta 
funktionerna som ingår i förmågan uthållighet. Tillsammans med Försvarsmaktens övriga 
funktioner ska logistiken kunna leverera efterfrågat behov vid rätt tid och rätt plats, både 
nationellt och internationellt.  
 
NATO:s definition av logistik 

”Logistics: The science of planning and carrying out the movement and maintence of 

forces. In its most comprehensive sense, the aspects of military operations which deal 
with:  
 - design and development, acquistion, storage, transport, distribution, mainteance, 

evacuation and disposal of materiel; 

                                                 
26 Försvarsmakten 2007a, s. 34.  
27 NATO, Allied joint logistic doctrine, (2003) bilaga glossary s. 2.  
28 Försvarsmakten 2007a s. 8. 
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- transport of personnel; 

- acquisition or construction, maintenance, operation and disposition of facilities; 
- acquisition or furnishing of serviceas; and 

-medical and health service suport.”29 

 
NATO:s definition av logistik förklarar mer vad som ingår i logistiken än vad Försvarsmakten 
gör. Dock är skillnaderna små, den underbyggda tanken med logistik är densamma.   

1.9.3 Multinationella operationer 

Med multinationella operationer menas att minst två stridskrafter från olika nationer deltar. 
Dessa nationer samverkar och arbetar med varandra. Försvarsmakten genomför operationer 
och övningar som är ledda av till exempel NATO och EU.30  

2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Interoperabilitet  
Undersökningen kommer att stödja sig på Michael Codners teori om interoperabilitet. 
Michael Codner arbetar som ställföreträdande chef vid Royal United Services Institute for 
Defence Studies.31 Undersökningen kommer även till viss del avspeglas i Ingvar Sjöbloms 
rapport om interoperabilitet i multinationella operationer, där Sjöblom gjort en utveckling av 
Codners teori.32   
 
Michael Codner delar in interoperabiliteten i fyra olika dimensioner; organisation, beteende, 
logistik och teknik. Dimensionerna indelas sedan i underdimensioner.33 Detta kan vi se genom 
figuren nedan. 
 

 
 Figur 1 Dimensioner av multinationell interoperabilitet.34  

                                                 
29 NATO, Logistics Handbook, (2007), s.4. 
30 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Värnamo: Fälth & Hässler, 2002), s. 106. 
31 Michael Codner, Hanging Together – Military Interoperability in an Era of Technological Innovation (2003: 
Whitehall, Stephen Austin & Sons Ltd), s.4.  
32 Sjöblom 2005, s.47-48.  
33 Codner 2003, s. 31.  
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2.1.1 Organisation 

I militära sammanhang är det vanligt att relatera interoperabilitet till en speciell 
organisationsnivå. Militära organisationer kan beskrivas på olika sätt och se olika ut. 
Beroende på situationen kan man vara tvungen att använda särskilda strukturer för att möta de 
krav situationen kräver, eller utifrån t.ex. NATO:s fastställda krigsföringsnivåer; politisk- 
strategisknivå, militärstrategisk, operativ och taktisk nivå.35   
 
Codner härleder till fyra principer som styr interoperabiliteten på olika nivåer av krigföring.36  
 

1. Ju lägre krigföringsnivå desto svårare blir det att uppnå interoperabilitet. Nationella 
styrkor som helt enskilt verkar på operativ och taktisk nivå kan tillsammans uppnå 
gemensamma mål på politisk-strategisk och militärstrategisk nivå. Det blir dock 
svårare att uppnå gemensamma mål på operativ och taktisk nivå.37  

 
2. Inte överraskande ställer strid höga krav på interoperabilitet. ju högre sannolikhet till 

strid i en operation, och ju högre nivå av stridsintensitet, leder till större krav på 
interoperabilitet. Bataljoner med uppgift att genomföra fredsbevarande insatser kräver 
inte samma krav på interoperabilitet som vid fredsframtvingande insatser.38  

 
3. I framtiden kommer distansen mellan krigföringsnivåerna att suddas ut. Genom 

informationsteknik som baseras på att lägre nivåer kan få tillgång till information från 
högre nivåer.39  

 
4. Slutligen tar Codner upp att vissa komplexa krissituationer kommer att genomföras i 

politiskt och diplomatiskt känsliga miljöer. Hur enheter på lägre nivåer agerar kommer 
att vara politiskt och strategiskt viktiga. Detta leder till att ledningsnivåer i vissa fall 
kan åsidosättas, då politisk nivå direkt kan behöva leda en enhet på taktisk nivå.40   

 

2.1.2 Beteende 

Dimensionen beteende innehåller den mänskliga faktorn, i form av reaktioner och handlingar. 
Codner menar att om två militära grupper, förband eller liknande enheter, agerar eller reagerar 
på liknande sätt i en speciell militär situation har de en hög grad av 
beteendeinteroperabilitet.41  
 
I ett militärt sammanhang kommer beteendet hos individen eller gruppen att styras av olika 
intryck i operationsområdet men även av andra fasta faktorer. Det Codner menar är att de 
fasta faktorerna påverkas av säkerhets- och försvarspolitik, militärstrategi och doktriner. 
Codner tar även upp ytterligare faktorer som påverkar beteende, nationell struktur, rättsystem, 
kultur och religion.42    
 

                                                                                                                                                         
34 Codner 2003, s. 31.  
35 Codner 2003, s. 35-39 
36 Codner 2003, s. 39.  
37 Codner 2003,  s. 38-39.  
38 Codner 2003, s. 39.  
39 Codner 2003, s. 39. 
40 Codner 2003, s. 39. 
41 Codner 2003, s. 51.  
42 Codner 2003, s. 51.  
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Detta medför att beroende på hur våra doktriner och tillvägagångssätt ser lika ut eller inte 
kommer vi antingen agera lika eller olika.  
 

2.1.3 Logistik 

Interoperabilitet inom logistik handlar om att kunna ta emot och ersätta förnödenheter så som 
drivmedel, mat, ammunition, samt övrig materiel. Inom logistiken ingår även sjukvårdstjänst 
och teknisktjänst. NATO har lagt ner stor möda på att genomföra standardiseringar av olika 
kategorier som drivmedel, ammunition och olika metoder för att genomföra ersättning.43  
 
Codner menar på att problemet med uppnå logistisk interoperabilitet till stor del beror på 
vilken typ av tjänst man tittar på och om nationen är medlem i NATO eller ej. Inom vissa 
områden har man nått längre med att uppnå intereoperabilitet medan andra har man mer att 
jobba med.44 Codner tar upp tre problemområden. Först tar han upp problemet om kultur men 
menar på att detta inte har så stor inverkan för att genomföra en lyckad operation. Det andra 
problemet han tar upp är utrustning och dess kompabilitet, detta kan dock avhjälpas med 
standardisering. Det tredje problemområdet som tas upp är transporter samt strategisk och 
operativ rörlighet. Om rörlighet inte finns kommer det inte att finnas möjlighet till att 
deployera nyckelförband till insatsområdet.45  
 

2.1.4 Teknik  

Teknik är, likt organisationen, beroende av vilken nivå man eftersträvar interoperabilitet är 
svårigheterna olika. På en hög nivå är det lättare att uppnå interoperabilitet medan på en lägre 
nivå är det svårare.46 
 
Ett stort problem med att skapa teknisk interoperabilitet är svårigheten med att integrera 
gamla system med nya system. Det är inte alltid möjligt att modifiera nya system som klarar 
av att integrera med gamla system. Nationer har ibland problem med att nå den tekniska 
interoperabiliteten på grund av kostnader och att nya system inte utvecklas förrän de gamla 
har avvecklats. NATO definierar sex olika åtgärder för att skapa teknisk interoperabilitet.47 
 

1. Utbyte av dokument 
2. Utbyte av samverkansofficerare 
3. Utbyte av utrustning 
4. Utbyte av elektroniska medelanden 
5. Direkt, kontrollerad access  
6. Direkt – inga begränsningar  

 
Med dessa åtgärder menas att uppnå en hög grad av teknisk interoperabilitet måste man 
mellan nationer ha ett utbyte av dokument, utrustning och få tillgång till detta. 
 

                                                 
43 Codner 2003, s. 69.  
44 Codner 2003, s. 70. 
45 Codner 2003, s. 71.  
46 Codner 2003, s. 73.  
47 Codner 2003, s. 73.  
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2.2 Interoperabilitet i multinationella operationer 
Ingvar Sjöbloms svenska utveckling av Codners teori innehåller även krigföringsförmåga, 
samordning och samverkan samt krigföringsnivå och konfliktnivå i multinationella 
operationer. Sjöblom menar att Codner inte går i botten med sitt resonemang om 
interoperabilitet. Därför gjorde Sjöblom en utveckling som passar bättre i den svenska 
Försvarsmakten. 
 
Samordningen och samverkan utgör en del i det beslutsfattande som ska göras med andra 
nationer och chefer för att uppnå effekt. Sjöbloms vidare resonemang är att 
krigföringsförmåga är ett mått på effektivitet i en multinationell insats. Begreppet är taget 
utifrån den militärstrategiska doktrinen som förklarar krigsföringsförmåga genom fysiska 
faktorer, konceptuella faktorer och moraliska faktorer. Som tillsammans verkar för att man 
ska uppnå krigföringsförmåga. Det sista Sjöblom nämner är krigföringsnivå och konfliktnivå. 
Det Sjöblom menar är att den största delen av de Svenska bidragen i en multinationell insats 
kommer att befinna sig på en låg taktisk nivå i en konfliktnivå som kan vara medelhög till 
hög. Dock kommer Sverige att bidra med personal på alla krigföringsnivåer men den stora 
massan kommer att befinna sig på en lägre nivå.48 
 
Den vidareutveckling som är gjord av Sjöblom renderar i en ny definition av 
intereoperabilitet.   
  

”Interoperabilitet är en relation mellan två eller flera parter, vilken utgår ifrån att 
skapa högsta effektivitet gentemot ställda operationsmål och som beaktar alla delar av 

krigföringsförmåga.”49 
 
Enligt Sjöblom ger definitionen en bättre helhetsbild och anpassning till den svenska 
Försvarsmakten.50 

2.3. Slutsats  
Codner menar att man inte kan titta på enbart en av dimensionerna för att uppnå 
interoperabilitet, han menar att dimensionerna tillsammans samspelar för att uppnå detta. 
Codner tar även upp att det inte spelar någon roll om man skapat interoperabilitet till en nivå 
där nationer kan verka tillsammans rent tekniskt om de olika nationerna tänkt använda sina 
stridskrafter på skilda sätt. För att Codners teori ska kunna användas i undersökningen om 
förnödenhetskedjans interoperabilitet kommer det vara tvunget att bryta ned den och göra den 
mer anpassad till logistik.  
 
Sjöblom resonemang kring Codners teori samt den utveckling som Sjöblom gjort kommer 
inte att ligga till någon större grund för undersökningen. Sjöbloms resonemang är intressant, 
men då resonemanget kring krigsföringsförmåga är ett mått på effektivitet i en multinationell 
insats. Anser jag att den inte kommer att bidra tillräckligt för att ge plats i undersökningen 
kring Försvarsmaktens interoperabla förmåga inom förnödenhetsförsörjning.  
 

                                                 
48 Sjöblom 2005, s. 48-53.  
49 Sjöblom 2005, s. 53.  
50 Sjöblom 2005, s. 53.  
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2.4 Operationalisering av Michael Codners teori 
I denna del av undersökningen kommer jag att visa på hur jag har tolkat och operationaliserat 
Codners teorimodell för att passa in i undersökning.  Nedan i fig. 2. har jag visat på de 
dimensioner som Codners teori utgår ifrån. Utifrån dimensionerna har jag valt att ta ut 
relevanta delar som kommer definieras och preciseras. Detta i syfte att påvisa vad det 
egentligen är som ska redovisas, jämföras och mätas.  
 

 
 Fig. 2. Operationalisering av Michael Codners teori  

 
Organisation 
Inom organisation kommer de logistiska nivåerna strategisk, operativ och taktisk att studeras 
och beskrivas. Det som ska studeras är hur man bygger upp strukturen kring organisationen 
och hur man använder sig av de olika nivåerna. Detta för att kunna se likheter och skillnader i 
hur organisationerna är uppbyggda, samt vilka likheter och skillnader det finns mellan hur 
Sverige och NATO definierar de olika nivåerna. 
 
Socialt arv/ Beteende 
Under socialt arv/beteende kommer de tillvägagångssätt som används under 
förnödenhetsförsörjning och understöd att studeras och beskrivas. Enligt Codners teori så är 
det även kulturella skillnader mellan länder som påverkar vårt sätt att lösa uppgifter på men 
även hur vi utvecklar våra doktriner.51 Kultur är något som inte kommer tas upp under 
beteende utan det som ska studeras är hur Försvarsmakten utformat sina tillvägagångssätt och 
metoder i försörjning av förnödenheter för att utröna om dessa är interoperabla.  
 
Logistik 
På grund av att undersökningen har sin utgångspunkt i ett logistiskt problem kommer en 
avgränsning att ske till den del som även tas upp i Codners dimension logistik - 
förnödenheter. Det som kommer att studeras och beskrivas är förnödenhetsklasserna, alltså 
inte transport, sjukvård och teknisktjänst. Definitionen av logistik blir då förnödenhetsklasser. 
Det som ska jämföras är huruvida interoperabla de svenska klasserna med NATO:s klasser. 
Detta kommer att ske genom ingående analys av vad de olika klasserna står för och vad de 
innehåller.  
 
Teknik 
Då det skulle vara ytterst svårt att i denna undersökning jämföra t.ex. interoperabilitet mellan 
två materielslag kommer istället teknik utgöra de åtaganden Försvarsmakten vidtar och 
genomför för att bli mer interoperabel, samt vilka krav och vilka åtaganden som NATO ställer 
på nationer för att kunna vara interoperabla och medverka i multinationella insatser. Alltså 
kommer området Teknik få utgöra åtagande i form av standardiseringsprocessen i stället för 
något fysiskt som utrustning.  
 

                                                 
51 Codner 2003, s. 51.  

Organisation   – Verksamhetsnivåer 
Socialt arv/Beteende  – Doktriner, Tillvägagångssätt 
Logistik   – Förnödenhetsklasser 
Teknik   – Utrustning, standardisering 
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3. Empirisk undersökning av förnödenhetsförsörjning 
Den empiriska undersökningen kommer att ta sin grund i Codners teori om interoperabilitet 
samt den operationalisering som är gjord efter de fyra dimensionerna. Här kommer Sveriges 
och NATO:s förnödenhetsförsörjning samt dess delfunktioner redogöras efter varje 
dimension.  

3.1 Organisation 
Under organisation kommer en redogörelse för Sverige och NATO:s logistik nivåer samt hur 
logistiken är uppbygg mellan de civila industrierna, aktörerna och förbanden ute på 
stridsfältet. Detta för att på ett tydligt sätt visa på hur de olika organisationerna fungerar på 
olika nivåer och hur de arbetar med att få ut förnödenheter till soldaten längst ut.  

3.1.1 Svenska nivåindelning av logistik 

 
Strategisk nivå 
Logistik på strategisk nivå syftar till att man skall uppnå ställda mål, inom den strategiska och 
utrikespolitiska målsättningen. Inom den strategiska nivån samverkar Försvarsmakten med 
olika civila aktörer och statliga instanser för att upprätthålla den nationella beredskapen.52 
Den strategiska nivån syftar också till att skapa logistikresurser. Detta sker genom att man på 
lång eller kort sikt anskaffar eller säkerställer en tillgänglighet av nödvändiga resurser.53 
 
Operativ nivå 
Operativ nivå syftar till att fördela resurser i insatsområdet och agerar som en länk mellan den 
strategiska och taktiska nivån. Den operativa nivåns uppgift är att säkerställa och 
vidmakthålla underhållssäkerhet till de taktiska förbanden i insatsområdet.54  
Genom att på den operativa nivån säkerställa och vidmakthålla underhållsäkerhet till den 
taktiska nivån försöker man skapa handlingsfrihet och uthållighet på den taktiska nivån.55  
 
Taktisk nivå 
Logistiken på taktisk nivå skall säkerställa och vidmakthålla underhållssäkerheten hos de 
taktiska insatsförbanden för att möjliggöra deras lösande av uppgift. Här ska endast de 
förmågor som direkt understöder insatsen tillhandahållas. Förmågorna skall vara anpassade 
till den rådande miljö och aktuell hotbild. Den taktiska nivån syftar till att leverera rätt 
understöd vid rätt plats och vid rätt tid.56  
 
De olika nivåerna löser olika uppgifter, men det är viktigt att komma ihåg att de överlappar 
varandra. Det är de olika nivåerna tillsammans som skapar förutsättningar för att lösandet av 
ställd uppgift ska bli så bra som möjligt.57  
 
I en enklare form kan man säga att det är på den strategiska nivån som möjliggör resurser. 
Den operativa nivån är spindelns i nätet som sammanför den strategiska nivån till den taktiska 
nivån som till sist ska verka ut och leverera förnödenheterna.   
 

                                                 
52 Försvarsmakten, Handbok logistik, (Stockholm: Söderman information & Media AB, 2007b) s.14. 
53 Försvarsmakten, 2007a, s. 19.  
54 Försvarsmakten, 2007b, s. 14. 
55 Försvarsmakten, 2007a, s. 19.  
56 Försvarsmakten, 2007b, s. 15. 
57 Försvarsmakten, 2007a, s. 19.  
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 Fig. 3. Förnödenhetsförsörjning58 

 
Fig.3. Visar på var nivåerna verkar inom logistiken samt inom förnödenhetsförsörjningen.  

 
Bakre och främre nivån 
Den svenska logistiken indelas i två nivåer, bakre nivå och främre nivå.  
 
Med den främre nivån menas förbandsbundna resurser, så som logistikförband och enheter. 
Den främre nivån styrs av operativa och taktiska behov och krav.59  
 
Den bakre nivån består av logistikresurser i form av Försvarsmaktens logistik (FMLOG), 
samt andra aktörer som är territoriellt bundna, civila, militära, nationella och internationella 
partners.60  
 
Enkelt kan man säga att den främre nivån är en renodlad militär verksamhet, medan den bakre 
nivån är en civil verksamhet. Den bakre nivån är till för att vara en resurs för Försvarsmakten, 
genom denna tillhandahålla materiel av alla typer. 
 

3.1.2 NATO:s nivåindeling av logistik 

Militära operationer bedrivs på tre nivåer; strategisk, operativ och taktisk. Logistik är en av de 
stridande funktionerna som stödjer och hjälper förband och enheter att bygga och 

                                                 
58 Högkvarteret 2010, s. 37.  
59 Försvarsmakten 2007b, s. 12.  
60 Försvarsmakten 2007b, s. 12.  
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vidmakthålla stridsvärde. Strategisk och operativ nivå är fokuserade till att stödja krig och 
verksamheten i helhet, medan den taktiska nivån är inriktad till att stödja operationer, förband 
och enheter. Det är önskvärt att förstå de olika nivåerna, det viktigaste är att ha en förståelse 
hur de olika nivåerna överlappar varandra och arbetar tillsammans för att uppnå uppsatta 
mål.61     
 
Strategisk nivå  
Strategisk nivå är till för att stödja nationer så att de kan uppnå strategiska mål som är satta. 
Den behandlar även fredstida förberedelser och kontroller av de berörda nationerna. På den 
här nivån är det nationella politiker och militära ledare, nationella militära organisationer, 
civil industri, och kontraktorer som tillsammans ska stödja nationerna.  
Logistik på strategisk nivå handhar mobilisering, nationell anskaffning, strategisk rörlighet 
och strategiskt handhavande av logistiska resurser i gemensamma operationsområden. 
Strategisk och operativ nivå sammanhänger med varandra. Detta samband är viktigt för 
logistik ledning och kontroll, för att effektivt upprätthålla det logistikstöd som behövs för 
enheter och förband.62  
 
Operativ nivå 
Logistik på operativ nivå fokuserar på att upprätta och vidmakthålla försörjningslinjer i 
området, genom att den operativa nivån skapar linjer mellan strategisk nivå till taktisk nivå. 
Operativ nivå omfattar stöd av mottagning, ”mellanstationer”, lagring och fortsatt utförsel av 
personal, utveckling av infrastruktur, distribution, kontraktering, tillhandahålla varor och 
tjänster samt rörelser i området.63  
 
Taktisk nivå 
Logistik på taktisk nivå syftar till att ge stöd till den taktiska chefen, för att den ska kunna 
lyckas genomföra sina uppdrag. Funktionerna inom den taktiska nivån är att kunna utföra 
leverans av underhåll, transporter, sjukvårdstjänst, personaltjänst, teknisktjänst samt fälttjänst. 
Så att soldater ska kunna utföra sina specifika uppdrag. Framgångsrik logistik på taktisk nivå 
tillhandahåller efterfrågat stöd vid rätt tid och vid rätt plats.64  
 

                                                 
61 NATO, Land Forces Logistic Doctrine ALP-4.2 (2004) kap. 2. s. 1.  
62 NATO 2007, s. 107.  
63 NATO 2007, s. 107. 
64 NATO 2007, s. 107. 
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Fig. 4. Outline concept of logistic operations65 

  
 
Produktionslogistik: också känt som anskaffningslogistik: den del av logistik som rör 
forskning, design, utveckling, tillverkning och acceptans av materiel. Produktionslogistik 
omfattar standardisering, kontraktering, kvalitetssäkring, upphandling av reservdelar, 
säkerhetsstandarder för utrustning, produktionsprocessen, prov och testning, 
utrustningsdokumentation samt modifieringar. Den ansvarande enheten för 
produktionslogistik är Conference of National Armaments Directors (CNAD).66  
 
”In-service” logistik: den del av logistiken som för samman produktionslogistiken och den 
operativa logistiken och omfattar funktioner som upphandling, att ta emot, lagra, distribuera 
och ta om hand om materiel som behöver underhållas. NATO:s Maintenance and Supply 

Organisation (NAMSO) är den organisation som är ansvarig för detta område.67  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 NATO 2004, kap. 2. s. 3.  
66 NATO 2007, s. 4.  
67 NATO 2007, s. 4.  
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Operativ logistik: den del av logistiken som rör mottagande av den ursprungliga produkten, 
lagring, transport, underhåll (inkluderande reparationer och service), drift och avskaffning av 
materiel. Huvudansvaret för den operativa logistiken eller konsumentlogistiken har Senior 

NATO Logisticians’ Conference (SNLC).68 
 
De tre områdena arbetar inte var för sig utan med 
varandra. De tre olika områdena har en relation till 
varandra som i sin tur handlar om relationen mellan 
producent och konsument.69  
 
 

F

Fig. 5.Visar på hur logistiken genomförs 
mellan produktinslogistiken, in-survice 

logistk och den operativa ligsitken.70 

 

3.2 Doktriner, reglementen och tillvägagångssätt 
Under Doktriner, reglementen och tillvägagångssätt kommer Sverige och NATO:s 
försörjningsmetoder och understödsprinciper att redogöras. Detta för att ge en bild på hur de 
olika organisationerna förhåller sig till leveransen av förnödenheter.  

3.2.1 Försörjningsmetoder Sverige 

 
”Ett fungerande logistiksystem är en grundförutsättning för att kunna genomföra en 

insats.”71 
 
Oberoende av hur många pipor som är riktade mot hotet, så spelar det ingen roll om man inte 
har någon ammunition i vapnet att skjuta med.  
 
Logistiken i en internationell insats kan genomföras med tre olika metoder:  

o ”Försörjning genom leverans av förnödenheter från Sverige. 

o Försörjning i form av inköp på plats. 
o Försörjning i samarbete med andra aktörer.”72 

 
Metoderna kan användas var för sig eller tillsammans. Metoden att bli försörjd från Sverige 
brukar användas vid kortare insatser där det inte finns möjlighet till att få leverans av 
förnödenheter på något annat sätt. Att använda sig av försörjning genom lokala resurser 
genomförs då det finns möjlighet och om detta leder till störst resurseffektivitet. Försörjning 
genom samarbete med andra aktörer/nationer genomförs för att uppnå en så kostnadseffektiv 
och resurseffektiv logistiklösning som möjligt. Sådana logistiklösningar genomförs oftast i 
samarbete med EU, FN och NATO i insatser som genomförs över en längre tid.73  
 

                                                 
68 NATO 2007, s. 5 
69 NATO 2007, s. 5. 
70 NATO 2007, s. 5. 
71 Försvarsmakten 2007a, s. 19. 
72 Försvarsmakten 2007b, s. 41.  
73 Försvarsmakten 2007b, s. 41.  
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Beroende på hur stor en insats är och hur många förband som ingår i en insats, avgörs behovet 
av logistik. Oavsett om en insats genomförs i eller utanför Sverige skall Försvarsmaktens 
logistiska grundprinciper stå fast.74 

3.2.2 Understödsprinciper Sverige 

Det föreligger två generella tillvägagångssätt när man utför understöd, Leverans utan 
beställning och Leverans av beställning,  
 
Mellan 1990-talet och tidigt 2000-tal använde sig Försvarsmakten sig av begreppet 
”framåtriktad underhållstjänst”. Med detta menas att man levererade förnödenheter utan 
beställning. Man genomförde leveranser av förnödenheter till understödda förband utan 
beställning. Detta löstes genom prognostiserad förbrukning. Den beräknades genom 
förbandens normala förbrukning och beroende på förbandstyp, personal, utrustning och 
önskvärd förmåga. För att underlätta detta skapades även standardiserade laster för olika 
förband.75  
 
Att genomföra denna typ av understöd är relativt lätt. Dock kräver detta att förbandens 
struktur och organisation ser likadan ut och att de uppgifter som löses inte utgår från vad 
förbandet är konstruerat för.76  
 
Med de ökade åtagandena av internationella insatser har även logistikens utförande 
förändrats. Idag verkar förbanden i allt mer tillfälligt sammansatta enheter för att kunna möta 
de allt mer komplexa uppgifterna. Detta har lett till att det är svårare att prognostisera 
förbrukningen av förnödenheter.77 
 
På grund av detta har inriktningen de senaste åren förändrats. Istället för att genomföra 
Leverans utan beställning har man börjat med Leverans av beställning. Med Leverans av 
beställning menas att understödjande enheter leverera förnödenheter efter de understödda 
enheternas behov, istället för att förutse enheternas behov.78  
 
Som nämnt kunde man tidigare genomföra någon form av standardiserad ersättning, då alla 
hade en klar och tydlig uppgift. I dagens konflikter är detta inte möjligt, ofta på grund av den 
komplexa situation Försvarsmakten verkar i. Dock ska man komma ihåg att i och med att man 
använder sig av Leverans av beställning kan detta medföra längre omloppstider som kan 
skapa problem då de understödda förband inte alltid kan ha klart över vilka behoven som 
kommer föreligga.79  

3.2.3 NATO Försörjningsalternativ  

De olika alternativen nedan kommer att beskriva olika försörjningsalternativ inom NATO. 
Alternativen är uppbyggda för att gemensamt kunna effektivisera logistiken. Skulle varje 
nation försörja sig själva skulle detta kräva oerhörda resurser till en stor kostnad. Alternativen 
och vilka länder som till exempel ska genomföra Multinational Integrated Logistic Support 
genomförs under planering av logistikutförandet.80 

                                                 
74 Försvarsmakten 2007a, s. 19.  
75 Logistikskolan, Taktisk Anvisning Logbat (Skövde: försöksutkast Kenneth Mattsson 2010) s. 41. 
76 Logistikskolan 2010, s. 42.  
77 Logistikskolan 2010, s. 42.  
78 Logistikskolan 2010, s. 42.  
79 Logistikskolan 2010, s. 42.  
80 NATO 2004, kap. 2. s. 5.  
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National Responsibility 
I detta alternativ tar nationen fullt ansvar för att försörja sina förband och enheter. Denna 
metod används ofta när man arbetar med snabbinsatsstyrkor, och där man måste ha en säker 
logistikförsörjning och enbart kan lita på att den kommer fram genom nationellt stöd.81  
 
Lead Nation Logistic Support 
En nation, beroende på resurser, kan ta ansvar för att anskaffa och tillhandahålla ett brett 
spektrum av logistiskt stöd. Antingen för hela eller en del av den multinationella styrkan. I en 
operation kan mer än en ”lead nation” bli utsedd till att tillhandahålla logistiskt stöd för 
antingen en funktion eller ett ansvarsområde.82  
 
Local Contracting 
NATO:s befälhavare och nationer kommer att använda sig av kommersiella avtal för att 
försörja NATO styrkorna när de så väl är ekonomiskt bättre samt när de militära resurserna 
behövs för högre prioriterade uppgifter. Beroende på hur situationen ser ut i 
operationsområdet kommer NATO:s befälhavare och nationer justera omfattningen på 
upphandlandet. NATO kommer att samordna upphandlingar för att minska konkurrensen 
mellan nationer.83  
 
Multinational Integrated Logistic Support 
Två eller fler nationer är överens om att tillhandahålla logistiska tillgångar till en 
multinationell logistik styrka under kontroll av en befälhavare från NATO, för att försörja en 
multinationell styrka.84  
 
Role Specialist Nation (RSN) 
En nation tar ansvaret för att tillföra och ersätta en viss klass av förnödenheter till hela eller en 
del av den multinationella styrkan.85  
 
Multinational Support Arrangements 
Dessa avtal kan ingås bilateralt och/eller multilateralt mellan nationer eller NATO 
myndigheter. Detta i syfte att underlätta den individuella logistikbördan och öka den totala 
effektiviseringen av logistiken och ekonomin. Avtalen kan implementeras för varje typ av 
logistiskt stöd eller service. Detta kommer leda till att man undviker dubbelarbete.86  
 

3.2.4 NATO understödsprinciper  

Flödet av förnödenheter måste påbörjas före eller parallellt med flödet av enheter och personal 
och vara synkroniserat. Efter att man byggt upp ett lager av förnödenheter som krävs i 
operationsområde behövs ett fortsatt jämt flöde av förnödenheter. Detta för att inte skapa allt 
för stora lager och heller inte riskera att det finns för lite förnödenheter. Leveransen av dessa 
förnödenheter förblir ett nationellt ansvar.  
 

                                                 
81 NATO 2004, kap. 2. s. 5. 
82 NATO 2007, s. 99. 
83 NATO 2007, s. 100. 
84 NATO 2007, s. 99. 
85 NATO 2007, s. 99.  
86 NATO 2007, s. 99.  
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Inom NATO finns det tre metoder för att genomföra understöd; Push, Pull och Directed.87 
 
Push 
Logistikorganisationen använder metoden ”Push” när försörjningen är baserad på fastställda 
eller förväntade behov av understödda enheter och förband. När detta system används brukar 
man generellt trycka fram förnödenheterna så långt fram som möjligt till slutförbrukaren.88  
 
Pull 
Logistikorganisationen använder metoden ”Pull” när ersättningen är baserad på efterfrågat 
behov eller beställningar av understödda förband eller enheter. Under vissa omständigheter 
kan detta systemet vara resurseffektivt ekonomiskt, men när eller om operationen har en 
högre stridsfrekvens kan det vara nödvändigt med en annan metod på grund av de längre 
omloppstiderna.89  
 
Directed 
I praktiken, där det finns osäkerhet, toppar och dalar i efterfrågan av förnödenheter kan man 
behöva användas ett mer aktivt försörjningssystem. Med hjälp av konceptet  
distributionsbaserad logistik, för inventering och lagring av förnödenheter. Även förbättrad 
samverkan mellan operativa och taktiska logistikplanerare för att minska mängden av 
materiel. Ett riktat försörjningssystem ersätter effektivt information för inventering.90 Detta 
genomförs för att inte det ska skapas situationer där man har antigen ett överflöd av materiel 
och för att inte hamna i en situation där det saknas materiel. 
 
Oavsett vilka av metoderna man använder, nyttjas antingen överlämningsplats eller 
underhållsomgång eller en kombination av båda. Vilken metod man kommer att använda 
beror mycket på hur situationen ser ut i operationsområdet och även vad miljön begränsar 
eller erbjuder.91 Med överlämningsplats menas att man upprättar förnödenheter till en plats dit 
enheter kommer för att få sitt underhåll. Med underhållsomgång menas att 
underhållsenheterna kör fram till den understödda enheten för att leverera förnödenheter, 
oftast direkt till slutförbrukaren. Det är den understödda enheten som oftast bestämmer var 
och när underhållet ska levereras. 
 
I praktiken kommer mixar av metoderna att användas för att försörja en kombinerad 
multinationell operation och kommer att variera under de olika faserna av operationen. 
Nationer och chefer kommer att bli tvungna att anpassa och kompromissa för att skapa en så 
effektiv förnödenhetskedja som möjligt.92   
 
 

3.3 Logistik 
Under logistik kommer Sveriges och NATO:s förnödenhetsklasser att beskrivas och förklaras. 
Detta i syfte att påvisa vilka likheter och skillnader som förekommer i de olika 
organisationerna. Förnödenhetsklasserna är till hjälp att strukturera och handa olika materiel.  

                                                 
87 NATO 2004, kap. 5. s. 5.  
88 NATO 2004, kap. 5. s. 5. 
89 NATO 2004, kap. 5. s. 5. 
90 NATO 2004, kap. 5. s. 5. 
91 NATO 2004, kap. 5. s. 5.  
92 NATO 2003, kap. 3. s. 2.  
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3.3.1 Förnödenhetsklasser Sverige 

Förnödenhetsklasserna omfattar fem olika klasser med underklasser, klasserna omfattar; 
förplägnadstjänst, vattentjänst (klass I), sjukvårdsförnödenheter, fältpost och övriga 
förnödenheter (klass II), drivmedel, oljor och smörjmedel (klass III), materiel för fortifikation 
och byggnader (klass IV), ammunition, spräng- och tändmedel (klass V)93.  
 
Klass I förplägnad- och vattentjänst 
Förplägnadstjänsten omfattar allt ifrån livsmedel till att det är tillagat. Förplägnadstjänsten ska 
organiseras så att varje soldat ska kunna få i sig tillräckligt med näring och energi som 
tjänsten kräver.   
 
Målet är att tillagad mat ska kunna utspisas, men om inte läget eller verksamheten tillåter 
detta ska hållbara livsmedel nyttjas. I första hand nyttjas fält ransoner som hållbart livsmedel 
men även konserver kan nyttjas, detta för att möjliggöra att soldaten ska kunna tillaga sin 
egen mat94.  
 
Med vattentjänst menas vattenrening och distribution av vatten med dricksvattenkvalitet.95 I 
vattentjänsten ingår även hantering och distribution av buteljerat vatten.  
 
Klass II Sjukvårdsförnödenheter, fältpost och övriga förnödenheter 
Försörjning av sjukvårdsmateriel sker med samma metod som övrig förnödenhetsförsörjning. 
Dock råder det vissa undantag för medicinska gaser, blod- och blodprodukter samt 
röntgenfilm. Sjukvårdsmateriel indelas i två klasser, enhetsförnödenheter och 
flergångsförnödenheter. I enhetsförnödenheter ingår läkemedel och förbandsmateriel. I 
flergångsförnödenheter ingår till exempel bårar, sjukvårdstält och annan utrustning som kan 
användas flera gånger.96  
 
Med övriga förnödenheter menas sådant materiel som inte ingår i någon av de andra 
klasserna, materiel som uniformspersedlar, handverktyg, rengöringsmedel, hygienartiklar 
m.m.97  
 
Inom klass två ingår även elektrisk energi och bränsle. Den elektriska energin utgör allt som 
omfattas av batterier. Med bränsle menas material som används för att elda; ved, gas och 
rödsprit.98  
 
Klass III Drivmedelstjänst 
Diesel, bensin, smörjmedel och oljor ingår i drivmedelstjänsten. Behovet av drivmedel är stort 
och tillgodoses genom antingen militära depåer eller civila anläggningar utöver förbandets 
resurser.  
 
Ersättning av drivmedel sker genom tankningsplats, överlämningsplats eller Tankning Och 
Laddningsomgång (TOLO). I första hand ska metoden överlämningsplats användas för att 
uppnå maximal effekt där man kan genomföra drivmedelsersättning genom flakbyte.99 

                                                 
93 Försvarsmakten 2007b s. 58-66.  
94 Försvarsmakten 2007b s. 58.  
95 Försvarsmakten 2007b s. 60.  
96 Försvarsmakten 2007b, s. 62.  
97 Försvarsmakten 2007b, s. 63. 
98 Försvarsmakten 2007b, s. 63-64. 
99 Försvarsmakten 2007b, s. 65. 
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Ersättning inom förbandet sker genom tankningsplats. Om läget inte medger detta används 
metoden TOLO där även ammunition, livsmedel och vatten ersätts.100  
 
Klass IV Materiel för fortifikation och byggnader 
Innefattar försörjning av materiel för fortifikation och byggnader samt anskaffning och 
hantering av dess materiel.101  
 
Klass V Ammunitionstjänst  
Inom ammunitionstjänsten ingår ammunition, spräng- och tändmedel. Ammunitionstjänsten 
ska organiseras och genomföras så att operativ handlingsfrihet erhålls.102 Genomförandet av 
ersättning ska i första hand vara direkt från förråd till kunden. Det ska även efterstävas att 
genomföra ersättningen genom flakbyte för att effektivisera genomförandet.  
 
Ammunitionstjänsten berörs av föreskrifter och regler. Dessa ska följas i fred, vid insatser 
eller krig kan avsteg göras. 

3.3.2 Förnödenhetsförsörjning NATO 

Det som ingår i ”förnödenheter” är all materiel och varor som ingår för att stödja och 
underhålla militära styrkor. I förnödenhetsfunktionen ingår lagerhållning, anskaffning, 
distribution och ersättning.103 
 
Förnödenhets klasser; 
 

“Class I – Items of subsistence, e.g. food and forage, which are consumed by personnel 

or animals at an approximately uniform rate, irrespective of local changes in combat or 
terrain conditions. 

 
Class II – Supplies for which allowances are established by tables of organisation and 
equipment, e.g. clothing, weapons, tools spare parts, vehicles. 

 
Class III – Petroleum, oil and lubricants (POL) for all purposes, except for operating 

aircraft or for use in weapons such as flame-throwers, e.g. gasoline, fuel oil, coal and 
coke.  

 
Class IV – Supplies for which initial issue allowances are not prescribed by approved 
issue tables. Normally includes fortification and construction materials, as well as 

additional quantities of items identical to those authorised for initial issue (Class II) 
such as additional vehicles. 

 
Class V – Ammunition, explosive and chemical agents of all types.”104 

 
Förnödenheterna delas in i klasser för att man på ett enklare sätt ska kunna handha och 
genomföra leveranser av förnödenheter.  

                                                 
100 Försvarsmakten 2007b s. 65. 
101 Försvarsmakten 2007b s. 66. 
102 Försvarsmakten 2007b s. 66.  
103 NATO 2003, kap. 3. s. 1.  
104 NATO 2003, kap. 3. s. 14.  
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3.4 Teknik 
Under teknik beskrivs vilka åtgärder Försvarsmakten vidtar för att bli mer interoperabel och 
hur standardiseringsprocessen fortgår, samt vilka krav NATO ställer på nationer som deltar i 
insatser och operationer.  

3.4.1 Försvarsmaktens Standardisering inom förnödenhetsförsörjning 

Defenition av standardisering: 
”Utveckling och införande av koncept, doktriner, procedurer, och arkitektur 
(planläggning/design) för att uppnå och vidmakthålla de erforderliga nivåerna av 

kompabilitet, utbytbarhet, eller samhörighet inom de operativa, procedurmässiga, 
materiella och tekniska områden som krävs för att uppnå interoperabilitet.”105

  

 
För att nå de krav som ställs på Försvarsmakten för att kunna ha en internationell förmåga, 
arbetar Försvarsmakten med att bli mer interoperabla. Detta sker genom deltagande i NATO:s 
och EU:s standardiseringsarbete.106 
 

”standardiseringsarbetet består i utveckling, accepterande och implementering av 

överenskomna standard som sker inom dessa organisationer och som framgår av 
standardiseringsdokument. Detta för att vidmakthålla de erforderliga nivåerna av 

kompabilitet, utbytbarhet eller samhörighet inom operativ, procedurmässiga, 
materiella och tekniska områden.”107  

 
NATO:s standardiseringsdokument ska implementeras i så stor grad att Försvarsmakten skall 
uppnå de krav som ställs inom interoperabilitet, partnerskapsmål och andra internationella 
åtagande.108 Det överhängande syftet med standardisering är att Försvarsmakten ska kunna 
delta i träningar, övningar och operationer när så regeringen beslutar om detta.109  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
105 Högkvarteret, Försvarsmaktens policy för standardisering (2005, HKV 09980:70559) s. 2.  
106 Högkvarteret 2005, s. 2. 
107 Högkvarteret 2005, s. 2. 
108 Högkvarteret 2005, s. 2. 
109 Högkvarteret 2005, s. 2. 
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Nedan visas en tabell över åtagna partnerskapsmål inom förnödenhetsförsörjning, Där Sverige 
deltar i NATO:s säkerhetsfrämjande samarbete Partnerskap för Fred (PFF). Det viktigaste 
instrumentet för att förbättra interoperabilitetn och förmågan till att samarbeta är Planning and 
Review Process (PRAP). 
 
Tabell 1, Ansvar för implementering av Partnerskapsmål110 

PG nr Rubrik Ansvar  Målets omfattning i stort 
G 4055 NATO Supply 

Chain 
Management 

C PROD  Införa förmåga till uppföljning i nära realtid av 
förnödenheter, baserat på interoperabla nationella 
system och Natos system.  
Börja använda Natos kodningssystem (NCS), med 
initial förmåga från 2011 och full förmåga från 2016. 

G 4251 Tactical Fuel 
Handling 
Equipment 

C PROD Till 2011 anskaffa mobila Tactical Fuel Handling 
Equipment  

L 4252 Fuel Handling For 
Ground Vehicles 

C PROD  Enheter avsedda för internationella insatser skall vara 
utrustade med drivmedelshanteringsutrustning enligt 
STANAG 2946 från 2011. 

 
Försvarsmakten har även i Logistikutvecklingsplan 2011-2020 tagit upp en rad olika åtgärder 
och utvecklingspunkter för att kunna genomföra internationella insatser och vara mer 
interoperabel med andra nationer.  
 
Det Försvarsmakten tar upp som åtgärder för att öka graden av interoperabilitet i 
Logistikutvecklingsplanen är att Försvarsmakten ska införa standarder av förnödenheter, 
enhetsbränsle och minska antal typer av förnödenheter. Material och varor som är 
förbrukningsmateriel bör vara lika med NATO. Dock kan det föreligga vissa hinder på grund 
av den svenska arbets- och miljölagstiftning.111  
 

3.4.2 NATO:s standardisering och interoperabilitet 

 
Där det är möjligt, förväntas det av nationerna att de samarbeta, antingen genom 
gemensamma arrangemang eller på andra sätt, för att optimera tillhandahållandet med så lite 
resurser som möjligt. NATO:s ansvariga agentur för in-service logistik, NAMSA, har startat 
ett omfattande program för att förbättra den fredstida in-service logistiken, som har en direkt 
påverkan på den operativa logistiken. Programmet är även känt för NATO Logistic Stock 
Exchange och syftar till att ge stöd åt in-service logistik för att uppnå en effektivare och 
mindre kostsam logistikförsörjning.112  
 
Med gemensamma förbrukningsartiklar så som bränsle, ammunition och matransoner, kan 
man skapa en förbättrad status i standardiseringen mellan nationer. Många av de viktigaste 
artiklarna och materialen omfattas av NATO:s standardiserings avtal. Detta är i enlighet med 
att de allierade tagit till sig ”singel fuel” F-34, detta medför att bara ett drivmedel behövs för 
att stödja landoperationer med försörjning av flygplan, fordon och annan utrustnings som 
kräver drivmedel. Dessutom i alliansens bredare spektrum av missioner, behöver nationer 
                                                 
110 Högkvarteret, Arméns Utvecklingsplan - Bilaga 1.6 Partnerskapsmål (PRAP) (2009, HKV 01 600:57653) s. 
2-4.  
111 Högkvarteret, 2010, s. 53.  
112 NATO 2004, kap. 5. s. 6.  
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säkerställa att vissa logistikenheter har tillräcklig interoperabel utrustning inom taktisk 
bränslehantering, Tactical Fuel Handling Equipment (TFHE)113, standardiserade 
transportmedel och kompatibel containerhanteringsförmåga.114  
 
Som ett minimumkrav ska standardiserade förfaranden implementeras i de nationella 
doktrinerna, så att enheter och förband vet hur man begär och överför förnödenheter.  
 
Standardisering och kompabilitet av material och förnödenheter på stridsfältet blir helt 
onödigt om man inte klarar av att samverka och samordna dess utförande mellan enheter och 
nationer. Nationella interoperabela försörjningssystem och verksamheter kommer att 
underlätta för NATO-befälhavare genom att kunna omfördela och kontrollera leveranser. 
Träning mellan nationer hjälper att förbättra den tekniska interoperabiliteten samt 
standardiseringsprocessen. 
Nationer som inte är med i NATO kommer om inget annat anges, förväntas använda sig av 
NATO:s publikationer under samarbeten med NATO.115  
 

4. Jämförandeanalys  
Under jämförandeanalysen kommer likheter och skillnader mellan Sverige och NATO att 
urskiljas. De likheter och skillnader som är viktiga att få fram i jämförelsen är de som 
påverkar Försvarsmaktens förmåga till interoperabilitet negativt eller förstärker 
Försvarsmaktens förmåga till interoperabilitet. Analysen kommer att utgå ifrån den empiriska 
undersökning som är gjort samt de fyra variablerna (Organisation, Beteende, Logistik och 
Teknik) och dess operationalisering som är gjord, för att verkligen jämföra det som ska 
jämföras.  
 

4.1 Likheter och skillnader i Organisation 
Hur Försvarsmakten och NATO har valt att bygga upp sina organisationer är nästintill 
identiska. De båda organisationerna är uppbyggda på tre nivåer; strategisk, operativ och 
taktisk nivå. Även likheterna i vad de olika nivåerna syftar till och vilket arbete de ska utföra 
är slående lika. I stora drag kan man säga att den strategiska nivån är till för att man ska uppnå 
ställda mål, operativ nivå ska sammanföra den strategiska och taktiska nivån för att slutligen 
ska den taktiska nivån tillhandahålla rätt materiel vid rätt tid och plats. Detta är gemensamt 
för både Sverige och NATO.  
 
Dock kan man se en skillnad med hjälp av fig. 2116 och fig. 3117. Genom dessa 
åskådliggöranden kan man se att NATO:S nivåer är något ”högre upp” än var man har passat 
in de Svenska nivåerna. Den största sannolikheten till att detta skiljer sig något är att NATO:s 
organisation är större och de olika nivåerna får ett större spektrum att jobba inom.  
 
Tittar man då till vad man i Sverige kallar för främre och bakre nivå finns det större skillnader 
i hur man valt att organisera detta. Sverige använder sig av två nivåer medan NATO använder 
sig av tre, som mer liknar uppbyggnaden av organisationsnivåerna. Där har man en 

                                                 
113 NATO 2004, kap. 5. s. 7.  
114 NATO 2004, kap. 5. s. 7. 
115 NATO 2004, kap. 5. s.7.  
116 Högkvarteret 2010, s. 37.  
117 NATO 2004, kap. 2. s. 3.  
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organisation i mitten som för samman de två andra organisationerna. Dock kan man ändå se 
likheter där NATO förklarar sambandet mellan producent och konsument, som man kan likna 
med Försvarsmaktens främre och bakre nivå. Här kan man också dra en slutsats till att NATO 
kräver 3 organisationer för att genomföra logistiken på grund av dess omfattande storlek.  
 

4.2 Likheter och skillnader i Doktriner, reglementen och 
tillvägagångssätt  
 
Försörjningsmetoder 
Försvarsmakten tar upp tre olika metoder för försörjning i internationella insatser, försörjning 
genom leverans från Sverige, försörjning i form av inköp på plats och försörjning i samarbete 
med andra aktörer. Dessa används antingen i en kombination med varandra eller var för sig. 
Man kan säga att metoden försörjning från Sverige, sker i största utsträckning när 
Försvarsmakten arbetar med så kallade snabbinsatsstyrkor för att förnödenhetsförsörjningen 
ska säkerställas.  
 
NATO redogör ett flertal andra försörjningsmetoder118 som inte Försvarsmakten tar upp som 
alternativ. NATO:s metoder bygger mycket på att en eller flera nationer ska kunna ta ett större 
ansvar för logistiken eller ta ansvar för försörjningen av en klass.  
 
De metoder som är implementerade i Försvarsmakten använder sig även NATO av för att 
genomföra försörjning. Orsaken till att Försvarsmakten inte implementerat NATO:s andra 
metoder ser jag som att vi inte har förmågan att lösa ut dessa idag.  
 
Understödsprinciper  
Sverige använder sig av understödsprinciperna ”leverans av beställning” och ”leverans utan 
beställning” dessa kan i stora drag likställas med NATO:s principer ”push” och ”pull”. 
Leverans utan beställning och ”push” är likvärdiga då de utgår ifrån fastställda behov eller 
förväntade behov. Leverans av beställning och ”pull” är likvärdiga då de är baserade på 
understöd av beställda förnödenheter eller efterfrågat behov.  
 
Däremot använder sig NATO av en tredje understödsprincip ”Directed”. Denna 
understödsprincip finns inte implementerad i de svenska doktrinerna och handböckerna.  
Principen ”Directed” är till för att optimera logistiken då det förekommer toppar och dalar i 
efterfrågan av förnödenheter. Principen kräver en förbättrad samverkan mellan operativ och 
taktisk nivå för att inte få allt för stora lager men även för att inte komma i den situation där 
man har för lite förnödenheter. Detta för att kunna optimera logistiken så mycket som möjligt.  
 
Oavsett vilken av principerna man använder kommer understödet antingen levereras till kund 
eller genom en överlämningsplats dit kunden kommer och hämtar ersättningen, detta är något 
som är lika mellan Försvarsmakten och NATO.  

4.3 Likheter och skillnader i Förnödenhetsförsörjning  
Både NATO och Sverige delar in sina förnödenheter i fem klasser. Klasserna omfattar, mat 
och vatten (klass I), förbrukningsmateriel och övriga förnödenheter (klass II), drivmedel, oljor 
och smörjmedel (klass III), materiel för fortifikation och byggnader (klass IV), ammunition, 
spräng- och tändmedel (klass V). Genom att vi använder oss av samma klasser har vi en 

                                                 
118 NATO 2007, s. 99-100.  
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förståelse för vad klasserna innehåller. Detta medför att det blir enklare vid en beställning 
eller leverans av förnödenheter, när båda organisationerna talar samma språk.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att Sverige och NATO använder sig av samma klass system 
för att kategorisera de olika förnödenheterna. Men något som tas upp i det senare kapitlet om 
teknik är att full interoperabilitet uppnås först när vi använder oss av samma standardiserade 
materiel och förnödenheter.  

4.4 Likheter och skillnader i teknik 
De åtaganden Försvarsmakten har tagit i form av partnerskapsmål enligt tabell 1. visar på 
vilken utveckling som sker under 2011. Även vidare utveckling mellan 2011-2020 är planerad 
i form av standardiserig av förnödenheter, införande av enhetsbränsle och att minska antalet 
typer av förnödenheter. Utvecklingsplanen tar även upp att Försvarsmakten ska eftersträva att 
materiel och varor som ingår i förbrukningsmateriel bör vara lika med NATO.  
 
Dessa åtagande går i samma riktning med de förmaningar och krav NATO ställer på nationer 
som medverkar i multinationella insatser ledda av NATO.  
 
NATO:s minsta krav på nationer är att de ska implementera standardiserade förföranden i de 
nationella doktrinerna så att förband vet hur man begär och ersätta förnödenheter. Något 
Försvarsmakten gör efterhand då nya standardiseringar implementeras. Detta kan utrönas 
utifrån de dokument och doktriner som Försvarsmakten tillhandahåller.  
 
NATO förväntar sig även av nationer att man inför av standardisering av förbrukningsartiklar 
som bränsle, ammunition och matransoner för att man ska förbättra standardiseringsstatusen 
mellan nationerna.  
 
NATO tar också upp vikten av att kunna klara av att samverka och samarbeta på stridsfältet. 
Oavsett hur mycket man standardiserar materiel och förnödenheter spelar det ingen roll om 
man inte kan arbeta tillsammans. Detta är även något Codner tar upp, att interoperabilitet inte 
bara handlar om vad som står på ett papper, man måste även ha ett gemensamt mål med för 
hur uppgiften ska lösas.  

5. Diskussion och slutsatser  
I detta kapitel kommer en diskussion att föras utifrån den empiriska undersökningen samt den 
jämförandeanalys som är gjord. Detta i syfte att föra ett resonemang till vilket resultat som har 
framkommit under undersökningen. Samt kommer även frågeställningarna att besvaras och 
förslag på vidare forskning redovisas.  
 
I det tidigare kapitlet har en jämförandeanalys gjorts på det empiriska materialet. Det man kan 
se är att Försvarsmakten har arbetat och fortfarande arbetar med är att bli mer interoperabelt 
för att kunna genomföra multinationella insatser. Det man vill uppnå med detta är att man 
med en högre effekt och med mindre resurser uppnå ställda mål och uppgifter.  
 
Undersökningen har tagit sin utgångspunkt i vad som är skrivet i reglementen och doktriner, 
dessa kan ses som ledstänger och hjälpmedel för att lösa uppgifter. Den materiel och tekniska 
interoperabiliteten är bara nämnd men inte mer djupgående redovisad. I samband med detta 
och att soldater och chefer från olika nationer ska samarbete finns det svårigheter i att uppnå 
interoperabiliet. Det som tidigare är nämnt av Codner är att oavsett hur interoperabel 
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utrustning och materiel man använder sig av spelar det ingen roll om två nationer har helt 
olika uppfattning om hur man ska lösa uppgiften.  
 
Huruvida den svenska förnödenhetskedjan är interoperabel med NATO eller inte är svårt att 
utröna. Detta på grund av att det är så många faktorer och områden som påverkar 
interoperabiliteten. Oavsett detta har jag under denna undersökning försökt utröna huruvida 
den svenska förnödenhetskedjan är interoperabel gentemot NATO. Det som under 
undersökningen har visat sig är att Försvarsmaktens handböcker, doktriner och reglementen är 
snarlika med NATO:s. Detta syns på hur Försvarsmakten uttrycker sig i doktriner och 
handböcker samt att många metoder och principer har implementerats. Detta medför att 
Försvarsmakten har till viss del en förmåga att genomföra förnödenhetsförsörjning 
tillsammans med andra nationer i multionationella insatser. I alla fall om man ser till 
doktrinerna. Det föreligger många andra faktorer som under denna undersökning inte tagits 
upp, faktorer som har inverkan på om man kan samarbeta eller ej med andra nationer.  
 
De likheter som framkommit under undersökningen är positiva då detta medför att 
Försvarsmakten implementerat ett flertal metoder och principer. Detta medför att 
Försvarsmakten har i dessa avseenden ökat sin förmåga till interoperablitet. Även arbetet 
kring interoperabilitesprocessen från Försvarsmaktens sida går i inriktning med vad NATO 
förväntas att nationer skall ta till sig och implementera.  
 
De skillnaderna som framkommit under undersökningen är att vissa metoder och principer 
inte implementerats än. Sverige redogör bara tre metoder för försörjning där NATO har en rad 
olika metoder för detta. Syftet med metoderna är att genomföra resurseffektivare 
logistiklösningar samt att undvika att dubbelarbete utförs. Orsaken till varför inte 
Försvarsmakten implementerat dessa är till största sannolikhet att förmågan utföra dessa 
metoder idag inte finns.  
 
De standardiseringskrav som ställs av NATO är att de standardiserade förförandena ska 
implementeras i de nationella doktrinerna, så att enheter och förband vet hur man begär och 
överför förnödenheter. Även förväntas det av NATO att icke-medlemmar i NATO ska 
använda sig av NATO:s publikationer vid samarbete med NATO. Detta är väldigt generella 
krav, detta ligger till grund för att det inte var möjligt att få tillgång till dokument om PRAP 
då det var sekretessbelagt. Detta medför att bara små delar av det arbete försvarsmakten 
genomför för att införa materiel som är interoperabelt kunde tas upp i undersökningen. Dock 
nämner Försvarsmakten åtgärder som ska genomföra för att bli mer interoperabel, åtgärder 
som införande av standardiserade förnödenheter och enhetsbränsle, man nämner även att ett 
av målen för att öka interoperabiliteten, att förbrukningsvaror bör vara lika med NATO.  
 
Det resultat undersökningen har renderat är att Försvarsmakten är på god väg att uppnå en 
interoperabel förmåga. Detta sett till hur man bygger upp doktriner och handböcker inom 
Försvarsmakten. Även det arbete som genomförs med standardisering av materiel och 
förnödenheter tar ansats att följa de krav och förväntningar NATO ställer. Det föreligger dock 
arbete kvar för att uppnå full interoperabilitet men Försvarsmakten är på gång att bli mer 
interoperabel. 
 
Förslag på vidare forskning 
Undersökningen som jag har genomfört har bara undersökt ett litet område inom logistiken 
och dess genomförande. Det finns många fler områden inom logistiken och dess 
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interoperabilitet som det skulle behövas bedrivas mer forska i, t.ex. transporter och teknisk 
tjänst, områden som är vitala för att förnödenhetskedjan ska fungera.  
 
Interoperabiliteten inom materiel och utrustning är något denna undersökning inte tagit upp i 
så stor utsträckning. Att genomföra en undersökning kring Försvarsmaktens interoperabla 
förmåga inom materiel och utrustning skulle vara intressant då det också är en vital del i 
interoeprabilitets arbetet.  
 
Även arbete kring PRAP är ytterst intressant, där Sverige sedan 1994 deltar för att utveckla 
sin förmåga och interoperabilitet inom krishantering. Den syftar till att Försvarsmakten ska 
kunna medverka i insatser med NATO, EU och FN.119  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
119 Högkvarteret 2005, s. 1.  
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