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Vad är Logistik? 

 
När man studerar logistik finner man att det är ett mångdimensionellt område sett både ur civilt 
och militärt perspektiv. Man finner att begreppet logistik används i stor omfattning i dagens 
samhälle och kan betecknas som ett modeord. Ser man till svensk försvarsmakt, kan man under 
senare år se en snabb utveckling och förändring avseende uppgifter och struktur och där säker-
hetspolitiska förändringar i omvärlden påverkar på olika sätt. Detta inverkar även på logistik-
funktionen som måste anpassa sitt funktionsområde utifrån de nya uppgifterna.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva likheter och olikheter mellan Rysslands, Sveriges och 
NATO:s logistikfunktioner avseende; syfte och definition, ingående delfunktioner och delfunk-
tionernas organisatoriska koppling. Studien har genomförts utifrån operativ och strategisk nivå 
och endast den militära logistikfunktionen har studerats. En kvalitativ metod har använts och 
det empiriska materialet har tagits fram genom intervjuer och litteratursökning.  
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Förord 
 
Jag vill tacka dem som har medverkat till att denna uppsats har kunnat 

genomföras. Speciellt vill jag tacka mina handledare Birgitta Rydén och 

Olavi Olsson vid Försvarshögskolan, samtliga respondenter som har ställt 

upp för intervjuer samt personalen vid Försvarshögskolans bibliotek, som 

har haft ett stort tålamod och intresse för att hjälpa mig att få fram litteratur 

för olika delområden.  

 

------------------------------------ 

1. Inledning 

1.1    Bakgrunds beskrivning 

 
Det har på senare år blivit populärt att använda ordet logistik. Ordet 

”Logistics” återfinns överallt när man rör sig i samhället. Man kan bland 

annat finna ordet på lastbilar och transportföretag, livsmedelsföretag, 

lokalvårdsföretag och konsulter som sysslar med allehanda ting. Ordet 

återfinns även hos andra funktioner, som att kokerskan i storköket på skolan 

plötsligt har ändrat titel till att bli logistikchef.  

 

Är ovanstående verkligen logistik?  Är det kanske endast ett modeord och 

vad är dess ursprung?  Det finns många frågor som man kan ställa sig om 

ordet logistik. Vad är egentligen definitionen på ordet logistik? Vilka delar 

ingår i sådant fall och är delarna i sig själva logistik? Är logistik ett 

organisatoriskt samlingsbegrepp eller är det endast en beskrivning av en 

övergripande funktion/flöde? Skiljer sig innebörden av begreppet mellan 

olika länder? 

 

Ser man till svenska försvarsmakten så vill man gärna se en koppling mellan 

logistik och det gamla begreppet underhållstjänst. Är det rätt att göra den 

jämförelsen mellan logistiken och underhållstjänsten? Eller är logistik något 

annat?  
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Ser man till Sveriges försvarsmakt och de officerare som verkar där, får man 

oftast upplevelsen av att logistiken utgör ett besvärande hinder i planerings-

arbetet. Kan det bero på att de besitter för dåliga kunskaper om vad logistik 

verkligen är och att de planer som produceras endast är papperstigrar utan 

verklighetsförankring?  Kan det vara så att Sveriges försvarsmakt allt för 

länge har varit i fred och saknat kravet på att verkligen behöva realisera sina 

planer och därmed inte tar med alla parametrar som krävs för att lösa en 

verklig operation. Man nämner ofta att man genomför internationell tjänst i 

exempelvis Bosnien och Kosovo och att där lyckas vi bra. Lyckas vi 

verkligen bra med logistiken i dessa missioner? Eller beror det på att hela 

den svenska Försvarsmakten då kan ge stöd till en enskild bataljon som 

dessutom har ett etablerat multinationellt logistikstöd på plats? 

En annan aspekt är att även inom utbildningsområdet vid Försvarsskolan har 

det lagt ner lite tid vid logistikens betydelse för en operation. När logistiken 

har tagits upp under något applex, har den endast studerats ur en viss del-

funktion och inte i sin helhet. Dessutom upplevs logistiken endast som ett 

hinder och något besvärligt vid genomförande av applex (planering av 

operationer) vilket är märkligt, när logistiken i många andra länder anses 

vara en viktig faktor för uthållighet och framgång.  
 

Kan det vara så att Sverige, inom fyra - fem år är tvunget att ta ett större 

ansvar för sin logistik och att det kan krävas en större samordning av 

logistiken med andra stater? Vad innebär det om Försvarsmakten t.ex. skall 

verka i mellersta Östern eller Afrika i EU:s krishanteringsstyrka, utan ett 

NATO-stöd och där USA:s resurser saknas?   
 

Detta är exempel på den stora variationsrikedom i frågeställningar som på 

olika sätt tangerar logistik. Mot bakgrund av detta fokuseras på delar av 

dessa frågeställningar enligt följande problemformulering.  
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1.2     Problemformulering 
 
En viktig del i den nya inriktningen av Sveriges försvarsmakt är 

förändringen, från att ha varit ett invasionsförsvar till att bli ett insatsförsvar, 

p.g.a. av den omvärldsutveckling som har skett under de senaste åren. Detta 

har inneburit att Sverige fått en ny säkerhetspolitik som medfört att För-

svarsmakten fått en delvis ny inriktning genom de fyra huvuduppgifterna1 

(fyra operativa förmågor);  
 

1. Försvar mot väpnat angrepp i fyra beredskapsknutna tidsperspektiv 

(grundläggande försvarsförmåga och grundberedskap, grundläggande 

försvarsförmåga på kort sikt / ett år, förmåga till anpassning på 

medellångsikt / fem år, förmåga till anpassning på lång sikt / mer än tio 

år) 

2. Förmåga att hävda svensk territoriell integritet 

3. Förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärlden 

4. Förmåga att kunna stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i 

fred      
 

En av dessa huvuduppgifter som har fått hög prioritet, är förmågan att kunna 

bidra till fred och säkerhet i omvärlden. Gemensamma internationella 

säkerhetsarrangemang måste genomföras med ett antal aktörer. Detta måste 

beaktas av försvarsmakten och övriga svenska aktörer som skall delta i 

dessa operationer. Detta samtidigt som svensk försvarsmakt m.fl. skall klara 

av att genomföra de övriga huvuduppgifterna samt den fredstida verksam-

heten. 
 

I Johan Hederstedts artikel2 ”internationalisera försvaret” trycker han på 

vikten av internationalisering p.g.a. en ökande del inomstatliga konflikter. 

Vid en fredsfrämjande insats är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv 

och en tydlighet om vad man vill uppnå med insatsen. Viktiga faktorer är en 

                                                 
1 Regeringen.(1999) Regeringens proposition 1999/2000:30, det nya försvaret. Stockholm: 
Elanders  Gotab 
2 Regeringskansliet. (1999) Debattserie från Försvarsberedningen, Internationalisera 
försvaret /Johan Hederstedt. Stockholm: Graphium Nordstedts Tryckeri AB 
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genomtänkt rollfördelning mellan olika organisationer och funktioner, 

legitimitet vid militära insatser samt samverkan, samordning och övergång 

mellan civila och militära funktioner. Hederstedt menar i detta samman-

hang, att det är angeläget att uppmärksamma och försöka åtgärda det 

vakuum som ofta uppkommer mellan det internationella samfundets militära 

och civila komponenter i de så kallade multifunktionella insatserna. 
 

Vid studier finner man att olika länder och organisationer, har olika 

tolkningar på funktionen logistik och man kan där se en stor skillnad i vilka 

delfunktioner som ingår samt syfte och definition av logistikbegreppet. En 

av de nationer som har en egen definition och innebörd av logistiken är 

Sverige, men en förändring pågår för tillfället för att anpassa sig till den nya 

rollen. 
 

Vid genomförda studier vid Försvarshögskolan (år 2000-2002) har under ett 

antal applex, tolkningen av logistikfunktionen tagits upp. De problem som 

har kunnat upptäckas är begreppsförvirringen inom Sverige, skillnader i 

uppfattning om vad logistik är mellan olika aktörer. Det framgår, med all 

tydlighet, i det nya planeringsinstrument som vi har använt under studie-

tiden (Guidlines for operational planning 3), att skillnaden mellan Sverige 

och NATO är stor, angående begreppet logistik och ingående delfunktioner. 

Detta har fått mig att fundera kring hur vi kan och skall kunna agera 

samordnat med andra aktörer nu och i framtiden. 
 

För att Sverige ska klara av att delta i gemensamma internationella säker-

hetsarrangemang, har behovet ökat att liksom andra stater ha ett gemensamt 

logistikbegrepp. Det gäller samtidigt som svensk försvarsmakts logistik-

funktion skall klara av de övriga huvuduppgifterna och den normala freds-

verksamheten inom samma definitioner, delfunktioner och en organisations-

struktur som stämmer för alla dessa förhållanden så långt som det är möjligt 

och rationellt.  
 

                                                 
3 NATO (1999) Guidlines for operational planning – GOP / svensk översättning. 
Stockholm; Försvarshögskolan 
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Det man kan fråga sig är varför vi inte redan idag har en bredare begrepps-

förklaring av logistik som gynnar vår verksamhet inom FM och de fyra 

huvuduppgifterna. Kan det bero på att det inte hör hemma i vår kultur, 

tankesätt, att vi har för små resurser eller att det finns ett äldre arv där man 

motsätter sig en bredare tolkning av logistikfunktionen? Andra förklaringar 

skulle kunna vara att fokus på logistiken har varit ekonomi och fredsratio-

nalitet och att syftet med logistikfunktionen inte ställts utifrån de operativa 

förmågorna (de fyra huvuduppgifterna) och/eller att det finns en annan 

naturlig förklaring till varför vi inte skall ha en mer internationellt logistisk 

definition och inriktning?  

I Sverige saknas ett klargörande av vad logistikfunktionen innebär för 

Försvarsmakten m fl för att kunna lösa de fyra huvuduppgifterna och den 

fredstida verksamheten. De punkter som först bör definieras är;  
 

 Syftet med logistikfunktionen för Försvarsmakten.  

 Vilka delfunktioner (komponenter) som krävs för att klara av 

logistikfunktionens syfte. 

 Finns det ett sammanhang mellan syfte, definition och ingående 

delfunktioner som kräver någon typ av gemensam 

organisationsstruktur och ledning. 
 

Ovanstående problemområden är viktiga att koppla ihop till en helhet för att 

få fram en logistikfunktion som klarar att deltaga med andra aktörer i 

gemensamma internationella säkerhetsarrangemang och samtidigt också 

kunna lösa logistikfunktionen inom staten Sverige utifrån fastställda 

uppgifter (förmågor) av Sveriges Riksdag. 
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1.3       Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva likheter och olikheter mellan 

Rysslands, Sveriges och NATO:s logistikfunktion; avseende syfte och 

definition, ingående delfunktioner och delfunktionernas organisatoriska 

koppling.  

 

o Vilket syfte har och hur definieras den militära logistikfunktionen, 

vilka delfunktioner ingår och hur är dessa delfunktioner 

organisatoriskt knutna till varandra inom NATO, Sverige och 

Ryssland? 

o Vad är skillnaden mellan de olika länderna/organisationerna om man 

jämför den militära logistikfunktionen, vilka delfunktioner som ingår 

och dess organisatoriska koppling? 
 

1.4     Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera logistikfunktionen inom militära 

organisationer och där genomförs en jämförande studie avgränsad till tre 

olika aktörer, NATO, Sverige och Ryssland varav Sverige granskas lite 

djupare. Varför övriga två aktörer valts förutom Sverige, beror på att NATO 

idag är en ledande aktör vid internationella operationer samt att tidigare var 

(är) Ryssland en av de största aktörerna. Därför har det ansetts vara 

intressanta utifrån ovanstående problemkomplexitet. Uppsatsen ser endast 

på logistikfunktionen på strategisk och operativ nivå. 
 

I uppsatsen används systemteori. Systemteorin har sin utgångspunkt i 

helhetstänkande, ett centralt mål och olika delkomponenter för att uppnå 

detta centrala mål samt relationen mellan dessa delkomponenter. Jag 

avgränsar mig i denna uppsats till att titta på tre delkomponenter; Syfte och 

definition, delkomponenter för logistikfunktionen och kopplingen 

organisatoriskt av delfunktionerna.    
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1.5 Begrepp och definitioner 
 
När det gäller begrepp, definitioner, förkortningar så redogörs detta under 

denna punkt och i bilaga 2.   

 

Logistik;  

Enligt remissutgåva av nomenklatur för Försvarsmakten4 definieras 

logistik på följande sätt; Operativt samlingsbegrepp för den verksamhet 

som planeras, förbereds och genomförs för att trupp och förnödenheter 

skall finnas på rätt plats i rätt tid. 
 

Enligt Nationalencyklopedin5 finns följande definitioner av logistik. 

Ordet logistik kommer från grekiskans logistike’. Från början var 

”strategi, taktik och logistik” de tre delbegrepp som användes i den 

militära triaden. Ser man till dagens förklaring av militär logistisk 

innebär den ledning av operativa och strategiska underhållstjänst dvs. 

vård och underhåll av materiel, kommunikationer och byggnader, 

sjukvård, förrådshantering och transporter samt den nyproduktion och 

reorganisation som krävs för att genomföra militära operationer. 

Logistiken har stor betydelse i krig och utvecklades  mycket snabbt under 

andra världskriget, framförallt i USA. 
 

Efter kriget överfördes begreppet till det amerikanska näringslivet under 

benämningar som Industrial logistics och business logistics, men i 

Sverige tog utvecklingen fart först under slutet av 1960-talet och då med 

utgångspunkt i transportteknik. Ämnesområdet transportteknik började 

breddas och integreras med materialhantering och lagerstyrning. 

Logistikbegreppet fokuserade först kring teknik och fysiska 

produktflöden på operativ nivå, men har senare utvecklats till att också 

inbegripa mera strategiska aspekter på informationsflöden och 

organisationsstrukturer för materialflöden. Termen har därmed blivit i 

stort sett synonym med materialadministration.   
                                                 
4 Försvarsmakten (1999-09-20) Remiss nomenklatur för försvarsmakten. Stockholm; 
Högkvarters skrivelse 09 911:66532   
5 Nationalencyklopedin (1993 / tolftebandet) Höganäs; Bolaget Bra Böcker. Sid 422 
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En definition av logistik kommer av grekiskans logistik och är en 

föråldrad benämning på modern logik, särskilt avseende framställningar i 

form av logiska kalkyler (praktisk räknekonst).  

 

En betydelse av logistik, enligt Svenska akademins ordbok6, är beräkning 

av tiden och rummet vid taktiska rörelser; konst (en) att ordna en armés 

marscher. En annan förklaring av logistik som Svenska akademins 

ordbok tar upp, innebär att logistik är räknekonst, algebra; numera bl. 

dels om en med algebraiska symboler o. d. arbetande matematisk metod 

vid behandlingen av logiska problem, dels om den vetenskap, som med 

denna metod härleder de matematiska grundbegreppen ur logiska 

begrepp o. de matematiska grundsatserna ur logiska satser. 

1.6 Källkritik 

I uppsatsen används tryckt material i form av litteratur, utredningar, 

propositioner och arbetshandlingar, kompletteras med intervjuer från olika 

respondenter (=intervjupersoner) som innehar faktakunskap och kompetens 

för olika delar i uppsatsen. Nedan redovisas källkritik inom varje delområde 

som belyses i uppsatsen.  De källkritiska kriterierna7 som används är källans 

oberoende och tendensfrihet, källans äkthet och tidsanknytning.  
 

o Militär logistik inom NATO; När det gäller militär logistik inom NATO 

används litteratur som är direkta källor från NATO och som uppdaterats så 

sent som år 1999. Detta material bedöms uppfylla det omedelbara tids-

sambandet och samtidighetskravet. Till detta material kompletteras med 

frågor till intervjupersoner (se källförteckning) som besitter kunskap inom 

olika områden avseende NATO-logistik. Dessa intervjuer bedöms skapa 

ett samband och stöd till använd litteratur. Litteraturen utgör grunden för 

studien om logistik inom NATO. 
 

                                                 
6 Svenska akademins ordbok (på internet sedan 1997); http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
7 Torsten Thurén (1997) Källkritik, Almqvist & Wiksell, sid. 11.  
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o Militär logistik inom Ryssland; När det gäller det skriftliga materialet är 

dessa sekundära källor, vilket innebär att de har genomgått s.k. tradering,8 

d.v.s. att uppgiften har gått i flera led. Orsak till att dessa källor används 

beror på att författaren inte behärskar det ryska språket och att det 

överhuvudtaget finns lite litteratur om ämnet. När det gäller 

tidsanknytning, oberoende, tendensfrihet samt äkthet, är källorna femton år 

gamla och skrivna av NATO och personal vid Försvarshögskolan. Enligt 

dem som intervjuas, överensstämmer dock detta äldre material från Sovjet, 

i stort med nuvarande bild som finns i Ryssland vad avser logistik. 

Intervjupersonerna utgörs av personal från Försvarsmaktens militära 

underrättelsetjänst och personal vid Försvarshögskolan. Dessa personer 

besitter kunskap om rysk logistik från olika öppna källor. Stor del av deras 

fakta bygger på sekundära källor men när det avser äkthet och tids-

sammanhang bedöms de vara trovärdiga sett utifrån uppgiftens frågeställ-

ningar. De olika fakta (litteratur och intervjuer) som framkommer avstäms 

sedan mot varandra för att skapa en så oberoende bild som möjligt.    
 

o Militär logistik inom Sverige; När det gäller Sveriges logistikfunktion 

används primärkällor avseende det skriftliga materialet. Källorna kommer 

från Regering och Försvarsmakten och de bedöms uppfylla de källkritiska 

kriterierna eftersom materialet utgörs av beslut och tidsnära arbetshand-

lingar och remisser som därigenom har oberoende och äkthet. Detta 

material kompletteras med flera intervjuer, där främst personal vid 

försvarsdepartementet, FMLOG och logistikfunktionen vid operativa 

insatsledningen utgör en grund. Även övriga (se källförteckning) som 

intervjuas under arbetets gång besvarar emellertid frågor avseende svensk 

logistikfunktion. De intervjuade personerna arbetar på strategisk och 

operativ nivå och bedöms samtliga ha kunskap och insikt om Svenska 

försvarsmakten och logistikfunktionen. De är initierade inom området och 

bör i sitt sammanhang vara trovärdiga och uppfylla de källkritiska kriteri-

erna. Det kan dock ifrågasättas om ovanstående arbetsunderlag och 

intervjuade personer i alla sammanhang är helt oberoende eller om det 

                                                 
8 Ibid, sid. 34. 
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finns en koppling till ett tidigare arv. Genom att flera personer, på olika 

positioner intervjuas, bör dock materialet ändå ge en opartisk och obe-

roende bild.     

1.7           Forskning och tidigare utgivet material 
 
Vid efterforskning av pågående och tidigare forskning och utgivet material, 

har det inte gått att finna material som avhandlar exakt samma ämnes-

område sätt utifrån denna uppsats syfte och frågeställningar. Det finns dock 

uppsatser som är skrivna avseende logistikfunktion och som har kopplingar 

till denna uppsats. Exempel på uppsatser som behandlar ämnet är studierna 

avseende ”logistikfunktionen för insatsorganisationen inom ramen för 

väpnat angrepp9” och ”försvarsmaktens framtida internationella transport-

lösningar10”. Ytterligare exempel på studier och arbeten som behandlar 

delar av ämnesområdet är de två arbeten/studier som pågår parallellt med 

denna uppsats vid Försvarshögskolan. Dessa uppsatser behandlar svensk 

logistikdoktrin och kopplingen mellan logistik och manöverkrigföring.  

Det finns relativt mycket material som behandlar logistikfunktionen främst 

sett ur det civila samhällets perspektiv. Detta material har till vissa delar 

koppling gentemot denna uppsats, men det bedöms att denna koppling är 

relativt liten sett utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 

1.8         Disposition 
 

Dispositionen av uppsatsen har följande struktur och uppdelning i olika 

kapitel och innehåll i stort. 
 

Kapitel 2; beskriver och belyser begreppet teori och valet av teori för denna 

uppsats samt en egen modell utgående från den valda teorin. Dessutom 

beskrivs hur teorin har använts i undersökningen 
 

                                                 
9 Per Nyqvist (2001), En studie av logistikfunktionen för insatsorganisationen inom ramen 
för väpnat angrepp. Stockholm, Försvarshögskolan. 
10 Karl-Johan Nyberg (2001), En studie av försvarsmaktens framtida internationella 
transportlösningar.Stockholm, Försvarshögskolan. 
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Kapitel 3; beskriver övergripande olika metoder och tekniker för att kunna 

angripa olika problem. Därefter beskrivs vald metod och tekniker som 

används i denna uppsats. I kapitlet beskrivs även uppsatsens reliabilitet och 

validitet. 
 

Kapitel 4; beskriver först definition av logistikfunktionen, delfunktioner 

som är knutna till logistikbegreppet och om det organisatoriskt finns någon 

koppling mellan logistikfunktionen och dess delfunktioner, inom NATO, 

Sverige och Ryssland.  
 

Kapitel 5; analyserar och jämför det empiriska materialet avseende de tre 

undersökta aktörerna. Analysen under detta kapitel har skett utifrån vald 

teorimodell. 
 

Kapitel 6; är en sammanfattning av undersökningen med reflektion och 

synpunkter på resultatet. Dessutom tar det upp behovet av  ytterligare 

forskning inom området. 
 

Kapitel 7; anger de källor och litteratur som används i uppsatsen. 

 

2. Teori 

2.1     Teorianknytning 
 
Litteratur om olika teoribildningar har studerats för att komma fram till en 

teori som kan passa valt ämnesområde, ”logistikfunktionen”. Uppsatsens 

frågor synes lämpliga att strukturera ur ett systemteoretiskt perspektiv 

eftersom uppgiften utgår från en helhet och där olika delkomponenter 

studeras. Målsättningen är att koppla delkomponenterna i ett sammanhang 

och helhet, som är logistikfunktionen.   
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Vad är systemteori? 

Carl Norrbom säger att systemteori11 är hur olika kombinationer av 

komponenter eller resurser (d v s system) är konstruerade respektive bör 

konstrueras samt hur komponenterna påverkar varandra. Systemteorin 

koncentrerar sig i högre utsträckning på relationer mellan komponenter än 

på konstanta egenskaper hos dessa. 
 

Oscar Öquist12 säger att ett hinder för systemtänkande ligger i vår vana att 

ordna världen i begrepp, som utesluter varandra, som svart eller vitt, ont 

eller gott. Systemteorin menar att allt i naturen hänger ihop i ömsesidiga 

beroenden med varierande komplexitet och som en följd av detta finns det 

inte någon given startpunkt eller ändpunkt. En annan förutsättning för att 

kunna följa med i systemtänkandet är att vi lär oss att skilja kartan från 

terrängen. Vi bär alla på en uppsättning av begrepp, antaganden och 

föreställningar, knutna till omvärlden, med vars hjälp vi ordnar nya 

erfarenheter i givna kategorier. Vår syn på världen blir härigenom i hög grad 

förutfattad. Systemteori innebär en helhetssyn och att man utgår från att allt 

hänger ihop och ingen del är viktigare än den andra. 
 

Enligt Churchman13 bygger systemtänkande i första hand på en vetenskaplig 

metodik där man utgår ifrån ett objektivt sätt att se på ett system av pro-

blem. Om man går igenom en förteckning av problem, visar det sig tydligt 

att problemen hänger samman och griper in i varandra, så att lösningen av 

ett problem betyder mycket för lösningen av ett annat problem. 

När man arbetar med systemanalys måste man ha en central målsättning (ex 

skall landa på månen). För att nå den centrala målsättningen måste man 

sedan utarbeta ett antal delsystem. Detta innebär inte att delsystemets 

tänkande är stelbent och inkapslat. Systemen är sammansatta av 

komponenter som samverkar för det helas övergripande målsättning. 

Systemtänkande är helt enkelt ett sätt att tänka över dessa totala system och 

deras komponenter. 
                                                 
11 Carl Norrbom (1971), Systemteori – en introduktion, Stockholm; KL Beckmans 
Tryckerier AB sid. 14- 
12 Oscar Öquist (1992), Systemteori i praktiken, Göteborg; Andersson & Andersson sid. 38-  
13 C.West Churchman (1978), Systemanalys, Stockholm; Gotab sid 209- 
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Man kan utläsa av dessa tre olika tolkningar av systemteori, att det finns ett 

antal viktiga faktorer i systemteorin. Man måste bl a ha en central målsätt-

ning. För att nå den centrala målsättningen måste man sedan utarbeta ett 

antal delkomponenter (delkomponenter = uppgift/funktion). Systemteorin 

koncentreras i högre utsträckning på relationer mellan komponenter än på 

konstanta egenskaper hos dessa. Man utgår vidare från en helhetssyn och att 

allt hänger ihop och ingen del är viktigare än den andra. 

Logikerna14 talar om för oss, att när vi vill lösa problem bör vi börja med att 

tänka. Annars kommer vi lätt in på fel spår under vårt sökande och 

eftertanken kommer in alldeles för sent. Det är som om en man som gått 

vilse slår in på första bästa väg han får syn på och låter fötterna bära honom 

ett gott stycke innan han börjar tänka logiskt på hur han skall hitta rätt och 

då är det kanske redan för sent. När man dröjer för länge med att tänka över 

något, blir det kanske aldrig möjligt att tänka över det på rätt sätt. Vi bör 

inte nalkas världen i blindo och låta våra observationer och vad andra säger 

till oss bilda grunden för vår beskrivning. Vi bör redan från början fråga oss 

hur vi bör tänka över ett stort system och vårt sätt att tänka blir 

bestämmande för hur vi skall beskriva systemet. Vissa sätt att karakterisera 

system är långt ifrån självklara och ter sig inte naturliga för dem som 

vanligen ser världen på ett enda sätt, nämligen det som de är mest förtrogna 

med.  
 

Fem väsentliga problem som enligt systemanalytikerns uppfattning måste 

hållas i minnet när man resonerar om ett systems innebörd15 är följande; 
 

1. Systemets allmänna målsättningar och prestationsmåtten för systemet i 

dess helhet. 

2. Systemets miljö, de fasta restriktionerna. 

3. Systemets resurser. 

4. Systemets komponenter, deras aktiviteter, mål och prestationsmått. 

5. Ledningen av systemet. 

                                                 
14 C.West Churchman (1978), Systemanalys, Stockholm; Gotab, sid 15 
15 Ibid, sid 35 
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Det anges i litteraturen ovan att det  inte finns några regler för hur ett system 

skall se ut, utan det bestäms av det som skall undersökas med systemteorins 

olika grunddelar som utgångsvärde.  

2.2     Vald teorimodell 
 
Denna uppsats bygger på systemteori som grund, därifrån har sedan en egen 

modell bildats enligt nedan; 
  Figur 1. Teorimodell 

                                       

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 Vilket syfte har och hur definieras den militära logistikfunktionen, vilka delfunktioner 

ingår och hur är dessa delfunktioner organisatoriskt knutna till varandra inom NATO, 

Sverige och Ryssland? 

 Vad är skillnaden mellan de olika länderna/organisationerna om man jämför den militära 

logistikfunktionen, vilka delfunktioner som ingår och dess organisatoriska koppling? 

 
Bild  1. Bilden visar den modell som används i uppsatsskrivandet. Modellen 

utgår från systemteori som används som en grund i undersökningen. Utifrån 

denna teorimodell knyts uppsatsens frågor och syfte samman i ett samman-

hang.  
 

Ovanstående modell bygger på att den centrala målsättningen för hela 

undersökningen utgörs av ”logistikfunktionen”. Därefter, för att kunna 

 

Logistikfunktionen 

Syfte och definition 

Delfunktioner 

Kopplingen organisatoriskt 
av delfunktionerna
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studera logistikfunktionen har ett antal delkomponenter valts ut. Dessa 

delkomponenter är; 

 Syfte och definition  

 Delfunktioner 

 Kopplingen organisatoriskt av delfunktionerna 

Ovanstående delkomponenter har kunnat kompletteras med ytterligare ett 

antal, men p.g.a. den tid och resurser som står till förfogande till denna 

uppsats har uppgiften begränsats till tre delkomponenter. Varför just dessa 

tre komponenter har valts beror på att de kan anses leda mot uppsatsens 

syfte och frågeställningar och det uppsatsskrivaren bedömer är intressant att 

studera.  
  
Till ovanstående synsätt kopplas allt till en helhet där man inte ser 

delkomponenter och det centrala målet som enskilda företeelser utan ser 

helhet och relationen mellan dessa olika faktorer. Detta för att uppnå 

systemteorins målsättning. Orsaken till vald teorimodell bygger på en 

koppling mellan vald grundteori och syftet med uppsatsen. 
 

2.3      Användning av teorimodellen 
 
Som beskrivs ovan, används systemteori som en grund för hela uppsatsen. 

Från systemteorins grunder byggs en egen modell för att anpassa teorin till 

att kunna tillämpas just på denna uppsats. När sedan uppsatsen byggs upp 

med inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar, valda 

metoder, empiriska undersökningen, analys och slutsatser till avslutning 

utgör den egna modellen en röd tråd för hela arbetet. Den egna teorimo-

dellen är strukturen för hela uppsatsen och gör att undersökningen blir 

hanterlig. Under hela arbetet görs en återkoppling till teorimodellen. 
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3. Metod 

3.1      Metoder 

En metod16 är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny 

kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod och fem 

viktiga delar i detta är; 
 

 Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som 

undersöks. 

 Man måste göra ett systematiskt urval av information. 

 Man ska kunna nyttja informationen på bästa sätt. 

 Resultaten skall presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och 

granska hållbarheten. 

 Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de 

samhälleliga förhållanden man står inför för att detta ska kunna leda till 

ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse.  
 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall 

skriva om och hur man ämnar behandla ämnet. Enligt boken ”Forskningens 

metodik”17 måste man skilja på kvalitativ och kvantitativ metod, vilket 

innebär följande;  
 

Kvalitativ metod innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har 

primärt ett förstående syfte. Man är inte inriktade på att pröva om 

informationen har generell giltighet. Det centrala blir istället att man genom 

olika sätt att samla in information dels kan få en djupare förståelse av det 

problemkomplex vi studerar, dels kan beskriva helheten av det sammanhang 

som detta inryms i. Metoden kännetecknas av närhet till den källa vi hämtar 

vår information från. 
 

Kvantitativ metod är mer formaliserad och strukturerad. Metoden är i långt 

större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar 
                                                 
16 Idar Magne Holme & Bernt (1997) Forskningens metodik, om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund; Studentlitteratur  sid.13 
17 Idar Magne Holme & Bernt (1997) Forskningens metodik, om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund; Studentlitteratur. Sid. 14. 
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vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning man 

valt. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. Uppläggning och 

planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till 

informationskällan. Allt detta är nödvändigt för att kunna genomföra 

formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om det resultat vi 

kommit fram till gäller alla de enheter vi önskar att uttala oss om. Statistiska 

mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information.     

Man kan sedan utföra dessa studier med olika metoder18 inom ramen för 

kvalitativ och kvantitativ metod och det kan vara ; 

Deskription där man helt enkelt redogör för hur något ser ut, är beskaffat, 

fungerar, hur ett visst beslut har kommit till. 
 
Fallstudie där syftet är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp 

av fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga representerar verk-

ligheten. 
 
Klassificering innebär att man med hjälp av någon lämplig teknik samlar in 

de data man tror sig behöva och därefter sorterar in data i det tidigare  

uppgjorda klassificeringssystemet. 
 
Kvantifiering innebär att man med insamlad data kvantifierar dem i 

betydelsen att de kan räknas, anges i siffror eller termer som motsvarar 

siffror. 
 
Hypotesprövning är ett antagande. Forskaren gör helt enkelt kvalificerade 

gissningar (sammanhang av kända fakta) om vissa förhållanden. Dessa 

hypoteser förkastas eller verifieras sedan i arbetets gång. 
 
Teoribildning är inte en beskrivning av hur undersökningsobjektet verkligen 

fungerar eller ser ut i vissa avseenden, utan är en förenklad bild av hur vissa 

delar av det kan tänkas hänga ihop och fungera. För att pröva en teori 

används hypotesprövning. 
 
Modellbildning är en vidareutveckling av en teori. I modellen gäller det inte 

bara att ha hypoteser, vilka kan ge vissa förklaringar på vissa bestämda 
                                                 
18 Rolf Ejvegård (1993/andra upplagan 1996), Vetenskaplig metod, Lund; Studentlitteratur. 
Sid. 30-39. 
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frågor. Modellen vill dessutom ge en i vissa avseenden bestämd bild av 

verkligheten. Ju mer komplicerad modellen görs, desto större är möjligheten 

att den återspeglar verkligheten 
 
Komparation innebär att man jämför två eller flera företeelser. Vitsen med 

jämförelse är att man vill förklara en viss företeelse genom att jämföra med 

en annan, som man har en hel del fakta om. 

Prediktion och prognoser innebär att man gör förutsägelser om vad som 

skall hända i framtiden. Sådana förutsägelser är vanliga inom ekonomi och 

metrologi.       
    

3.2     Vald metod 
 
I uppsatsen har kvalitativ metod använts p.g.a. att en djupare förståelse för 

problemet som studeras i uppsatsen önskas uppnås. Genom att studera olika 

aktörer enligt syfte och problemformulering beskrivs det unika och 

avvikande mellan olika aktörers uppfattning avseende logistikfunktionen. 

Information till uppsatsen hämtas från källor som betecknas av närhet till 

problemkomplexet och en mindre grad av formalisering av problemet. 

Uppsatsen har inte haft för avsikt att gå på bredden och undersöka den 

kvantitativa variationen.  
 

Vidare används en systemteori (se kapitel 2) som utgör en grund för hela 

uppsatsen. I första och sista delen av uppsatsen används komparativ metod 

för att undersöka skillnaderna mellan NATO:s, Sveriges och Rysslands 

logistikfunktioner. 

3.3     Tekniker  
 
Med teknik åsyftas i uppsatsen det sätt på vilket man samlar in material. De 

olika vetenskapliga tekniker19 som finns är bl.a. följande; 
 

 Litteratursökning med vilket avses i stort sett allt tryckt material.  

                                                 
19 Rolf Ejvegård (1993/andra upplagan 1996), Vetenskaplig metod, Lund; Studentlitteratur. 
Sid. 42-65   
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 Intervjuer där man genom urval frågar ut en respondent i taget eller i 

vissa undantagsfall flera respondenter i taget.  

 Enkäter där man genom skriftligt frågeformulär samlar in uppgifter 

inom ett urval av respondenter. Man kan nå ett stort antal personer, 

svaren är skriftliga och därför också lätta att bearbeta 

 Deltagande studier där forskaren beskriver ett skede eller en process 

som han deltar i eller en organisation som han är medlem av eller på 

annat vis har en inblick i.  
 

3.4     Valda tekniker 
 
Studien genomförs genom att använda teknikerna litteratursökning med 

textanalys och intervjuer med öppna svarsalternativ. Orsak till valda 

tekniker är att uppsatsen skrivs som en kvalitativ studie och p.g.a. valt syfte 

och problemformulering. Val av vilken av dessa tekniker/metoder som 

används (hur och var) beror på i vilken mån källmaterial har kunnat 

inhämtas för att kunna svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. När 

det gäller NATO finns ett täckande källmaterial för att kunna genomföra 

textanalys. Däremot när det gäller den ryska logistiken, finner inte 

uppsatsskrivaren samma mängd skriven litteratur där uppsatsskrivaren 

behärskar språket. Därför används inom denna del personer som intervjuas 

för att komma fram till kunskap inom området. När det gäller att inhämta 

källmaterial avseende Sveriges logistikfunktion, genomförs både textanalys 

och intervjuer eftersom det skrivna materialet inte är heltäckande.  
 

3.5 Kvalitativ intervju  

I denna uppsats används kvalitativa intervjuer vilket innebär 20 att man inte 

använder sig av standardiserade frågeformulär. Detta för att det normalt inte 

skall finnas för stor styrning från forskarens sida. Tvärtom är tanken den att 

de synpunkter som kommer fram är ett resultat av undersökningspersoner-

nas egen uppfattning. Därför bör dessa i största möjliga utsträckning själva 

                                                 
20 Idar Magne Holme & Bernt (1997) Forskningens metodik, om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Lund; Studentlitteratur   
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få styra utvecklingen av intervjun. Forskaren har i förväg lika fullt en viss 

uppfattning om vilka faktorer som är viktiga. Dessa är nerskrivna i en 

manual eller handledning till intervjun. Man behöver inte nödvändigtvis 

varken till innehåll eller ordningsföljd följa denna till punkt och pricka. Men 

det är viktigt att intervjun täcker de områden som handledningen innehåller. 

I intervjusituationen dyker det ofta upp andra idéer eller uppfattningar som 

ersätter eller fördjupar de punkter som finns i intervjumanualen. Hänsyn till 

detta måste tas under intervjuns gång.  
 

Vid intervjuerna i denna uppsats används bandspelare och vissa anteck-

ningar görs under intervjun. Efter intervjuerna analyseras och värderas detta 

material och används som material i uppsatsen. Vid valet av intervjuperso-

ner (respondenter) bygger det på val av personer som bäst svarar upp mot 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Därför intervjuas personer som har 

kunskap kring svensk, rysk och NATO logistik.  
 

Anonymitetsskydd tillämpas för de intervjuade i denna uppsats för att få 

öppenhjärtiga svar. Vissa respondenter skulle inte heller ha deltagit om detta 

inte hade gällt.  

3.6     Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet innebär enligt boken Vetenskapsteori och 

metodlära21 följande; 

Reliabilitet innebär22 att om de fakta man observerat är pålitliga, d v s att 

man kommer fram till ungefär samma resultat när man mäter samma 

fenomen på olika sätt.   
 
Validitet innebär23 att om de fakta man observerat har giltighet. Man säger 

att ett resultat visar hög validitet när man mäter hela det fenomen som man 

avsett att mäta och inget annat.  
 

                                                 
21 Heine Andersson (1994/den svenska utgåvan), Vetenskapsteori och metodlära - En 
introduktion, Lund; Studentlitteratur   
22 Ibid.  
23 Ibid.  
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Vad avser reliabiliteten är ambitionen att intervjufrågor och den textanalys 

som genomförs inriktas mot att svara på syftet och problemformuleringarna. 

Vid intervjuerna används öppna svarsalternativ och vikt läggs vid att inte 

vinkla frågorna eller styra de intervjuade. Det innebär dock inte med 

säkerhet att andra forskare skulle komma fram till samma resultat med 

samma syfte och frågeställningar som det har funnits i denna undersökning. 

De som intervjuas kan ändra sin subjektiva uppfattning över tiden och är 

inte statiska i sina åsikter. När det gäller validitet är bedömningen att det 

som ska undersökas i uppsatsen styrs genom den teorimodell som används 

och som sedan har omvandlats till syfte och frågeställningar för 

undersökningen. Det fenomen som undersöks är logistikfunktionen och man 

kan då direkt observera att hela logistikfunktionen inte undersöks utan 

endast de delar som är angivna i syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

Avsikten är inte att studera hela logistikfunktionen utan endast vissa 

avgränsade delkomponenter som är viktiga för funktionen. De tre delar som 

har valts att studeras är syfte och definition med logistikfunktionen, 

delkomponenter för att kunna lösa syfte och målsättning med 

logistikfunktionen och kopplingen organisatoriskt av delfunktionerna. 

Varför just dessa tre komponenter har valts beror på att de leder mot 

uppsatsens syfte och frågeställningar och det uppsatsskrivaren bedömer som 

intressant att studera.  
  

4 Empirisk undersökning 

4.1 Logistikfunktionen inom NATO 
 

4.1.1    Bakgrund till logistikbegreppet inom NATO  
 
Varje medlemsstat inom NATO24 har utvecklat sin egen logistikfunktion 

och organisation. Denna utveckling har skett utifrån respektive lands 

utrikes- och inrikespolitik, militära erfarenhet och geografiska förhållanden. 

NATO har skapat ett gemensamt dokument för att ta fram principiella 

                                                 
24 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters, sid. 1 
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grunder och krav för att kunna genomföra en multinationell och gemensam 

operation inom alliansen. Enligt Javier Solana25, har det säkerhetspolitiska 

läget i Europa haft stora effekter på NATO.  Detta har bl.a. lett till en 

reduktion av NATO-ländernas (även övriga länder i Europa) försvars-

budgetar. Det har också tillkommit en antal nya uppgifter för alliansen 

under de senaste åren där man bl.a. kan se partnerskap för fred, den nya 

relationen mellan Ryssland och NATO och det nya rådet Euro-Atlantic för 

partnerskap. Detta har medfört att EU i sin roll för att skapa säkerhet och 

samarbete i Europa (EU) övertagit stora delar av NATO:s lednings- och 

förbandsstruktur. NATO:s ledningsstruktur har idag redan använts fram-

gångsrikt, tillsammans med andra länder som inte hör till NATO, t.ex. i det 

forna Jugoslavien. Att NATO har tagit fram en ny utvecklad (år 1999) 

logistik, är primärt intressant för alliansen men behövs totalt för de framtida 

nya utmaningarna.  
  
Enligt en respondent genomför NATO och organisationens medlemsländer 

sin logistik som ”bakåtriktad logistik”, vilket innebär att man har logistiken 

uppbyggd så att man levererar logistik till samtliga förband där vissa 

logistics av förbanden har högre prioritet avseende viss materiel. Denna 

”bakåtriktade logistik” kan genomföras så nära förbanden som möjligt men 

skall inte blandas ihop med den ”framåtriktade logistik” som genomförs i 

Ryssland. Där använder man logistiken som en framgångsfaktor i 

striden/konflikten och ger endast logistik till de förband som visar framgång 

(se Ryssland).  

En annan respondent säger att man kan se att NATO (USA främst) studerar 

och militärteoretiskt närmar sig den ryska logistiken. Man kan se att de har 

studerat ryskt logistiskt tänkande, om hur man kan använda logistiken som 

en framgångsfaktor, och hur man i militära operationer bäst stödjer 

stridskrafterna. 

NATO:s koncept26 på att snabbt kunna förstärka upp inom alliansen (och 

utanför),  kräver en logistik som både är mobil och flexibel i sin utformning.      

                                                 
25 Ibid, sid. Xi 
26 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters sid. 1 
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4.1.2    Logistikens definition och syfte inom NATO 
 
När man diskuterar logistik inom NATO27 definierar man begreppet logistik 

på följande vis; 

 

 

“The science of planning and carrying out the movement and maintenance 

of forces. In its most comprehensive sense, the aspect of military operations 

which deal with: a/ design and development, acquisition, storage, transport, 

distribution, maintenance, evacuation and disposition of material; b/ 

transport of personnel; c/ acquisition or construction, maintenance, 

operation and disposition of facilities; d/ acquisition or furnishing of 

service; and e/ medical and health service support” 

 
 

Detta begrepp täcker in en stor bredd av ansvar och befogenheter inom olika 

delar av NATO:s organisation. Om man enligt NATO innefattar att logistik 

är både att bygga upp förråd/förhandslagring och kapacitet och att skapa 

uthållighet för truppstyrkorna och deras vapen, kan logistiken indelas i två 

huvudområden;28  
 

Produktionslogistik (production logistics också känt under beteckningen  

acquistion logistics);  

Innebär planering, samordning, styrning och kontroll av produktflödet 

(förnödenhetsflödet) från leverantör till slutlig förbrukare. För att klara av 

detta krävs forskning, design, utveckling, produktion och godtagande av en 

viss produkt. I produktionslogistiken ingår även standardisering, inter-

operabilitet, kontraktsskrivning, kvalitetsgaranti, anskaffande av reservdelar, 

tillförlitlighet och skyddsanalys, säkerhetsaspekter för utrustningen, 

specificering av produktionsprocesser, försök och tester med utrustningen, 

kodning av produkten, dokumentation, konfiguration och modifieringar.    
                                                 
27 Ibid, sid. 1-2. 
28 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters sid. 29-31 
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Användar logistik (consumer logistics  också känt under beteckningen 

operational logistics);     

Innebär mottagning av utrustning, lagerhållning, transporter, underhåll och 

reparationer och att se till att få utrustningen operationell tills den blir 

avvecklad. I användar logistik ingår även inventering av lagerhållning, 

anskaffande eller byggande av utrustning för att stödja möjligheterna att 

sköta utrustningen, möjlighet att förflytta utrustningen, tillförlitlighets- och 

skaderapportering, säkerhetsföreskrifter för lagerhållning, transport- och 

hanteringsträning.    
 

Ovanstående indelning syftar till att beskriva förhållandet mellan produktion 

och konsumtion inom logistikfunktionen. För att ytterligare belysa hur 

logistiken fungerar inom NATO tillförs ytterligare två aspekter; 
 

Den samordnade logistiken mellan NATO-länder (cooperative logistics) 

Innebär en ömsesidig och total samordning av produktions- och användar 

logistiken, för att optimera logistiken på ett rationellt sätt och för att stödja 

NATO-förbanden. Syftet med att samordna logistiken är kostnadsbespa-

ringar och att öka effektiviteten i fred, kriser och krigstid (exempel där 

samordnad logistik har genomförts mellan NATO-länderna är GULF-

kriget).  
 

Den multinationella logistiken (multinational logistics) 

Det logistiska stödet vid multinationella operationer kan förutom det rent 

nationella genomföras genom multinationellt samordnat logistiskt stöd, 

särskilt specialiserat stöd och ledning av nationellt stöd. (exempel på den 

multinationella logistiken är de fredsbevarande operationerna i forna 

Jugoslavien) 

 

4.1.3    Logistikens delfunktioner inom NATO 
 
När man ser vilka delfunktioner som ingår i logistiken, måste man först 

koppla det till sitt sammanhang. Logistiken är i sin tur en del av ett antal 

insatser som tillsammans skall lösa en viss uppgift/operation och som måste 

utföras parallellt. Ser man enbart till logistiken är det viktigt, enligt NATO:s 
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modell, att man skapar sig en bild av vilka olika delfunktioner som ingår. 

När dessa delfunktioner samverkar bildar de logistikstödet till förbanden. 

Detta stöd samordnas i olika staber där de olika logistiska delfunktionerna 

ingår och arbetet leds oftast av en (flera) stabsofficer. Arbetet genomförs 

enligt olika planeringsmodeller som finns inom NATO (policy guidance). I 

dessa staber får respektive funktion insikt i de andras krav och möjligheter 

för att klara av sitt stöd inom funktionen samt möjlighet att delge de andra 

delfunktionerna sina krav och möjligheter. Detta arbeta prövas och 

koordineras innan ett beslut om en plan tas avseende operationen, 

förvaltning eller avseende om det skall vara civilt eller militärt logistiskt 

stöd. Inom Nato29 talar man om följande tio funktioner, som tillsammans 

skapar det logistiska stödet; 

 

De tio delfunktionerna är följande; 

a) Materiel 

b) Försörjning 

c) Underhåll och reparation 

d) Service 

e) Ammunitionsröjning 

f) Transport och förflyttning 

g) Förbindelse och anläggningar 

h) Sjukvård 

i) Avtal 

j) Ekonomi 

 
 

Nedan beskrivs respektive funktion övergripande. 
 

Materielfunktionen (Material function of logistics); 

Produktion eller anskaffning av materiel för hela operationen. Detta innebär 

mottagning av material, distribution, lagring och underhåll fram till dess 

                                                 
29 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters sid. 3-6 
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förbrukarledet tar över. Detta går under begreppet produktionslogistik fram 

till att användarna övertar kedjan och då övergår det till att kallas förbrukar-

logistik. 

 

Försörjningsfunktionen (Supply function of logistics); 

Försörjning av alla typer av material och utrustning för att stödja de militära 

styrkorna. Detta innebär att man förvarar materiel till en viss nivå (uthållig-

het), tillhandahållande, distribution och komplettering för förbandens behov 

initialt och över tiden. 
 

Underhålls- och reparationsfunktionen (Maintance and repair function of 

logistics); 

Underhåll och reparation av materiel enligt specifika villkor och normer för 

att så fort som möjligt kunna få utrustningen återinsatt i tjänst. 
 

Servicefunktionen (Service function of logistics); 

Anskaffning av arbetskraft med viss yrkesskicklighet, för att stödja de 

stridande trupperna. Anskaffning och distribution av kartor, posttjänst, 

matsalar och marketenteri, tvättmöjlighet, badanläggningar, begrav-

ningstjänst m m. 
 

Ammunitionsröjningsfunktionen (Explosive ordnance disposal /EOD/ 

function of logistics); 

Undersöker, detekterar, lokaliserar, märker ut, rapporterar och röjer  

oexploderad ammunition.  
 

Transport- och förflyttningsfunktionen (Movement and transportation 

function of logistics); 

Transporterar och förflyttar trupp och materiel för förbandens behov. 
 

Förbindelse- och anläggningsfunktionen (Engineering function of 

logistics); 

Skapar möjligheter för att upprätthålla uppdragets transportvägar (lines of 

communication), byggnader och anläggningar för att stödja förbanden och 
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logistiken. Funktionen bygger ihop glappet  mellan logistiken och opera-

tionen och är en viktig del för den avgörande framgång.   

 

Sjukvårdsfunktionen (Medical function of logistics); 

Tillhandahåller effektiv sjukvård för behandling och evakuering av sjuka, 

skadade och sårad personal.  Sjukvårdens uppgift är att minimera antalet 

dagar den sjuke/skadade är borta från tjänst. Sjukvårdstjänsten är normalt en 

intern nationsangelägenhet.   
 

Avtalsfunktionen (Contracting function of logistics); 

En viktig funktion för att träffa avtal om att få tillträde till operationsområ-

det, för att kunna gruppera och agera med förband samt att anskaffa under-

håll och service som förbanden kräver.   
 

Ekonomifunktionen (Budget and finance function of logistics); 

Ser till att klara ut de ekonomiska förutsättningarna för logistikdelen i 

operationen och att man följer givna ramar och direktiv avseende budget. 

Detta är en faktor som påverkar en operation på ett påtagligt sätt. Varje 

nation finansierar sin egna operation (generellt) 
 

Övriga delområden som ligger logistiken nära är bl.a. utrymningsplaner 

för civilbefolkningen, värdnationens stöd m.m. 
  
Klassificering av materiel inom NATO. 
 
NATO klassificerar och indelar försörjningen av materiel i fem klasser30 

enligt nedan för att de lättare kunna identifiera de olika delarna av försörj-

ning av materiel till förbanden. Denna indelning beskriver på ett bra sätt vad 

logistiken omfattar avseende materiel inom NATO och vad som hanteras 

inom funktionsområdet logistik. 
 

Klass 1; Förnödenhetsförsörjning t ex mat och foder till människor och djur 

samt kläder som är anpassade för rådande miljö. 

                                                 
30 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters    
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Klass 2:  Utrustning som är anpassad till den uppgift förbanden har t ex 

kläder, vapen, verktyg, reservdelar och fordon. 

Klass 3: Drivmedel, olja och smörjmedel, ved och kol (ej till flygplan och  

vapen som är mycket brandfarliga ex. eldkastare). 

Klass 3 a: Flygdrivmedel och oljor.   

Klass 4; Försörjning av materiel som behövs i ett initialskede som inte är 

föreskrivet i förbandstilldelningen. Normalt inkluderas fortifikation och 

byggmateriel samt extra fordon som behövs i initiala skedet. 

Klass 5: Ammunition, explosivt material och kemiska medel. 
 

 
4.1.4    Organisatorisk knytning av logistikens delfunktioner 

inom NATO?     
 
Den organisatoriska knytningen31 mellan olika delfunktioner inom NATO:s 

logistik uppnås med hjälp av den övergripande stab som inrättas för en viss 

uppgift. En del av staben har ansvar för logistikfunktionen (benämns ex J4). 

Som chef för logistikfunktionen knyter man en allmänt kunnig stabsofficer 

som skapar en avdelning i den stora staben, med de delfunktioner som be-

hövs för att lösa logistiken inom tilldelad uppgift. Inom denna avdelning får 

respektive funktion insikt i de andras krav och möjligheter att klara av sin 

del av stödet samt möjlighet att delge de andra delfunktionerna sina krav 

och möjligheter. Detta arbete prövas och koordineras innan ett beslut om en 

plan tas avseende operationen, förvaltning eller logistik, civilt eller militärt. 

Vilka delfunktioner som skall ingå i en viss operation, är beroende på 

uppdragets karaktär. När stabsarbetet genomförs i den logistiska avdel-

ningen koordineras det hela tiden med arbetet inom övriga avdelningar 

utifrån den totala uppgiften och målet. 
 

Det är viktigt, enligt NATO:s modell,32 att man skapar sig en bild av de 

olika delfunktioner som ingår i logistikbegreppet. När dessa delfunktioner 

samverkar, bildar de det logistiska stödet till förbanden. Detta stöd 

samordnas i olika staber där de olika delfunktionerna ingår och arbetet leds 

                                                 
31 Citat respondent 
32 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters 
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oftast av en stabsofficer. Allt arbete genomförs enligt olika planerings-

modeller som finns inom NATO (policy guidance).   

 

4.2 Logistikfunktionen inom Sverige 

 
4.2.1    Bakgrund till logistikbegreppet i Sverige 
 

Gällande styrdokument för logistiken33 är böckerna UhR Krig34 och Uh 

fred35 från 1996 och För Led från 200136 samt begreppet logistik som anges 

i Nomen F från 1997.37   
 

I uppsatsen har dock inte ovanstående material använts i arbetet p.g.a. att 

böckerna UH krig och fred främst avhandlar funktionsområdet underhålls-

tjänst. Nomen F från 1997 anger en äldre version av begreppet logistik som 

inte har omsatts till en verklig funktion inom hela den bredd som samlings-

begreppet logistik skall täcka. Boken För Led som bör ha en styrning av 

logistiken för hela Försvarsmakten, definierar inte begreppet logistik. I 

denna handbok kan man däremot finna ett antal delfunktioner inom 

logistiken som underhålls- och stödverksamhet, personal, anläggningar samt 

fastigheter m.fl. 
 

Nedan redovisas endast de nya tankarna kring logistik och det förändrings-

arbete som har pågått sedan ominriktning av Försvarsmaktens och svensk 

säkerhetspolitik (år 1996 och framåt ).  

En respondent anger att logistikbegreppet började användas inom svenska 

försvarsmakten först i mitten 1990-talet. Tidigare har begreppet underhålls-

tjänst använts, som endast är en delfunktion inom det bredare samlingsbe-

greppet logistik.  Detta innebär inte att Sverige har saknat de olika delfunk-

                                                 
33 Citat respondent 
34 Försvarsmakten (1996),UH R Krig, reglemente för försvarsmaktens underhållstjänst i 
krig. Stockholm; Försvarsmakten 
35 Försvarsmakten (1997), H Uh Fred, handbok för försvarsmaktens underhållstjänst i fred. 
Stockholm; Försvarsmakten 
36 Försvarsmakten (2001), Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och 
verksamhet i stort. Stockholm; Försvarsmakten. 
37 Försvarsmaktens underhållscentrum(1998-10-23); Idéskiss om framtida organisation, 
ledning, utbildning och indelning av underhållstjänsten 21 120:? Karlstad, FMUHC 
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tioner som ingår i logistik, men de har fungerat som egna områden utan en 

riktig helhetssyn och styrning utifrån en gemensam uppgift.   
 
Vid intervjuer har framkommit att svensk försvarsmakts aktörer inom 

logistiken, främst är den operativa insatsledningen (som styr de taktiska 

kommandona), FMLOG, Högkvarteret och Försvarets Materielverk. Den 

operativa insatsledningen planerar, genomför och följer upp svensk För-

svarsmakts insatsförband. FMLOG har till uppgift att tillhandahålla rena 

tjänster och varor när det gäller förnödenheter, teknisk tjänst, transporter 

och övrig stödverksamhet (ekonomi & löneutbetalningar, resor m.m.) till 

både grundorganisation och insatsorganisationen. Försvarets Materielverket 

har till uppgift att ta fram, vidareutveckla och avveckla olika materiel-

system. Högkvarterets uppgift är att beställa utredningar och materiel till 

grund- och insatsorganisationen samt att styra vissa funktionsområden som 

delvis eller i sin helhet ingår i samlingsbegreppet logistik, t.ex. hälso- & 

sjukvård, fältarbeten, personaltjänst, ekonomi, fastigheter och anläggningar 

m.fl   
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4.2.2  Logistikens definition och syfte inom Sverige 
 

Definitionen av logistik är enligt remissutgåvan38 från operativa 
insatsledningen följande:  
 
 
Planering och genomförande av förflyttning och vidmakthållande av 

stridskrafter. I sin vidaste betydelse kan det ses som den verksamhet som 

vid militära operationer handlar om: 

a) konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, 

transport, distribution, underhåll, avveckling och 

avyttrande av materiel, 

b) transport av personal,39 

c) anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och 

avyttring av anläggningar och faciliteter 

d) anskaffning eller tillhandahållandet av tjänster och 

e) stöd med sjukvård och hälsovård 

 

Ovanstående definition överensstämmer med NATO:s definition40 och skall 

enligt OPIL;s remiss tillämpas anpassat till vad situationen och läget kräver. 

En av respondenterna säger att logistikdefinitionen täcker ett stort antal 

delfunktioner/områden, både inom den militära organisationen och från det 

övriga samhället. Dessutom skall definitionen ses som ett samlingsbegrepp 

på strategisk och operativ nivå. När man kommer ner på taktisk nivå och 

längre ner i organisationen, skall inte ordet logistik användas för de olika 

delfunktionerna. Detta p.g.a. att man då blir otydlig i vad man menar med 

logistik. De olika delfunktionerna som genomförs på lägre nivå än strategisk 

och operativ, skall benämnas med aktuella funktionsnamn (ex. livsmedels-

tjänst, drivmedelstjänst, personaltjänst, fältarbeten, sjukvård, transporttjänst 

m.fl.). När man sedan arbetar med helheten, där de olika delfunktionerna 

ingår, benämner man det som logistik (samlingsbegrepp). 

                                                 
38 Försvarsmakten Operativainsatsledningen(2001), Remiss 2, Operativinriktning för 
logistik, OPI-4, Mailunderlag inom Försvarshögskolan    
39 Saknar transport av förband i ovanstående definition (texten är exakt översättning från 
NATO:s definition) 
40 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters, kapitel 1, sid. 1 
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En respondent säger att det har funnits vissa andra tankar41 kring 

definitionen av logistik och där bl.a. följande arbetshypotes har diskuterats; 

 

Ett samlingsbegrepp för planering och genomförande av förflyttning och 

underhåll av förband/enheter (motsv.). I sin omfattande mening, de delar av 

militära operationer och verksamhet som hanterar; 

 

• Utformning och utveckling, anskaffning, lagring, transport, 

distribution, underhåll, omhändertagande, bortförande och avyttring 

av förnödenheter 

• Transport av personal 

• Anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift, och avyttring av 

anläggningar, mark och lokaler. 

• Anskaffning eller leverans av service och stöd 

• Hälso- och sjukvård  

 

Skillnaden mellan ovanstående begrepp och det som finns i OPIL:s remiss 

är ganska marginell och huvudsyftet med definitionen bär i stort mot samma 

mål. En respondent säger att vi inom Sverige inte skall styra mot en egen 

definition av logistiken utan anpassa vår definition av begreppet till EU:s 

krishanteringsstyrka och NATO. Det är endast det som bär mot uppsatta mål 

med svensk säkerhetspolitik, bl.a. internationalisering.    
 

En av intervjupersonerna säger att logistik är ett ledningsmässigt uttryck på 

strategisk och operativ nivå, där man måste kunna leda ”alla” viktiga stöd-

funktioner för operationen. Logistik är ett samlingsbegrepp, där man måste 

ha skarpa gränser till höger och till vänster vad som ingår. Brytpunkten på 

vad logistik är, går vid taktisk nivå, där man inte skall prata om logistik utan 

om de uppgifter man löser, ex. reparationstjänst, ammunitionstjänst osv. 

Logistik är ett samlingsbegrepp som skall skapa helhet, för att uppnå ut-

hållighet för insatsförbanden. 
 

                                                 
41 Citat och arbetshandling  från respondent 
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Logistikens syfte 
 
En respondent anger att syftet med logistiken är som tidigare, d v s grunden 

för att kunna genomföra insatser och operationer. Det som har hänt och som 

troligtvis kommer att ske i större omfattning än idag, är Försvarsmaktens 

nya roll med att genomföra svensk säkerhetspolitik utanför Sveriges grän-

ser. Detta kräver att Sverige kan samordna sig med EU;s krishanterings-

styrka och kan agera tillsammans med NATO-länder m.fl. Detta innebär att 

Sveriges Försvarsmakt har krav på sig att kunna fungera i den miljön. Man 

kan säga att det finns tre syften med Sveriges logistik; 
 

o Klara av det internationella perspektivet och 

internationaliseringen. 

o Klara av den nationella uppgiften att ha en grundläggande 

försvarsförmåga mot ett mindre angrepp/hot.  

o Klara av att kunna tillväxa och då ha ett logistikkoncept som 

klarar av det.  

 

Respondenten säger vidare att syftet med att införa begreppet logistik inom 

Försvarsmakten är, som ovan nämnts, den ökade internationella verksam-

heten. Ett annat skäl är det språkliga, där begreppet under senare år, både 

civilt och militärt, har blivit ett allmänt och modernt uttryck för en viss 

funktion. Därför är Sveriges Försvarsmakt tvungen att anpassa definitionen 

av begreppet logistik vare sig man vill eller inte. Sverige kan inte ha en egen 

definition som inte överensstämmer med det övriga samhällets och övriga 

Försvarsmakters i Europa.  Samtidigt får det inte vara ett hinder för att 

kunna lösa de tre övriga förmågorna/huvuduppgifterna.  
 

4.2.3    Delfunktioner inom Sverige  
 

Enligt Försvarsmaktens och den operativa insatsledningens remiss42 är 

logistik en operativ verksamhet och de operativa delfunktioner som ingår i 

logistiken är följande enligt dokumentet; 

                                                 
42 Försvarsmakten Operativainsatsledningen(2001), Remiss 2, Operativinriktning för 
logistik, OPI-4, Mailunderlag inom Försvarshögskolan    
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De tre operativa delfunktionerna för logistiken; 

 

1. Underhållstjänst 

2. Kommunikationstjänst 

3. Hälso- & sjukvård 

 
 

De olika delfunktionerna beskrivs övergripande enligt nedan; 
 

Underhållstjänst 
 
Verksamhet43 i syfte att vidmakthålla krigsförbands och organisationsenhets 

funktionsduglighet. Underhållstjänsten indelas i förnödenhetsförsörjning 

och teknisk tjänst. I förnödenhetsförsörjningen ingår44 försörjning av 

materiel (inklusive material), ammunition, drivmedel, sjukvårdsförnöden-

heter, livsmedel och levande djur. Förnödenhetsförsörjningen omfattar även 

penningmedel, kartor, fältpostförsändelser, publikationer och läromedel, 

vatten, elektrisk energi, fodermedel samt bränsle. Teknisk tjänst är45 en 

sammanfattande benämning på materielunderhåll och tekniskt systemstöd.  
 

Kommunikationstjänst 
 
Funktion46 inom försvarsmakten med ansvar för operativa transporter och 

transportledning syftande till operativ rörlighet nationellt och internationellt. 

Kommunikationstjänsten omfattar såväl landsväg-, järnvägs-, sjö- och 

flygtransporter som infrastruktur i form av väg- och järnvägsnät samt 

hamnar och flygfält. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Försvarsmakten (1999-09-20) Remiss nomenklatur för försvarsmakten. Stockholm; 
Högkvarters skrivelse 09 911:66532   
44 Ibid  
45 Försvarsmakten (1999-09-20) Remiss nomenklatur för försvarsmakten. Stockholm; 
Högkvarters skrivelse 09 911:66532   
46 Ibid.   
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Hälso- och sjukvård 
 
Hälso- och sjukvård47 är en sammanfattande benämning på hälsovård, 

sjukvård, tandvård och veterinärtjänst omfattande även sjukvårdsförnöd-

enheter, sjuktransporter, miljö och hälsoskydd jämte livsmedelshygien. 
 

------------------------------- 
 

En av respondenterna säger att man kan se logistiken som en hierarki där 

logistiken finns längst upp och utgör ett övergripande samlingsbegrepp på 

strategisk och operativ nivå. Därefter kan man under detta begrepp se ett 

antal logistikfunktioner (delfunktioner); 
 

o Underhållstjänst är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning 

och teknisk tjänst 

o Förnödenhetsförsörjningen är ett samlingsbegrepp för livsmedels-, 

materiel-, drivmedelsförsörjning m.m. 

o Tekniska tjänsten är ett samlingsbegrepp för materielunderhåll, 

tekniskt systemunderhåll m.m.   
 

När man använder begreppet logistik som ett bredare samlingsbegrepp, 

måste man också koppla fler delfunktioner till logistiken och där man 

förutom ovan nämnda underhållstjänst kan koppla följande funktioner, om 

det är rationellt för logistiken och helheten; 
 

o Kommunikationstjänst och allt som har att göra med förnödenhets-

transporter  

o Hälso- och sjukvård 

o Fältarbeten 

o Övriga funktioner för att lösa logistiken (t.ex. personaltjänst, ekono-

mifunktion, juridik och avtalsfunktion, bygg och anläggningsfunk-

tion, övriga stödfunktioner m.m.)  
 

En respondent säger att när man ser på delfunktioner, kan en funktion både 

höra till logistiken och i nästa stund höra till ett annat område t.ex. fältar-

betsfunktionen. När det gäller insatser för att skapa förbindelser, broar, 
                                                 
47 Ibid. 
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underhåll av vägar för att klara av operativa transporter av förnödenheter 

från A till B, tillhör fältarbetsfunktionen logistiken till skillnad mot när man 

genomför mineringar för striden, på taktisk nivå då man hör hemma bland 

de stridande förbanden och genomför en uppgift t.ex. fördröjningsstrid.  
 

Exempel likt ovan kan även tas från ett antal andra funktioner. 
 

En respondent säger, när det gäller ingående delfunktioner, att de funktioner 

som skapar möjligheten att lösa en viss uppgift och som ligger inom 

logistikområdet, också är stöd- och delfunktioner inom helhetsbegreppet 

logistik. Det är svårt att koppla vissa bestämda funktioner till logistikbe-

greppet (tyvärr sker försök genom att man vill koppla t.ex. underhållstjänst 

och kommunikationstjänst som fasta delfunktioner vilket låser helhets-

seendet och logistik som ett samlingsbegrepp). Till logistikens delområden 

hör både de funktioner som finns inom Försvarsmakten och de funktioner 

som finns inom det civila samhället.  

 
4.2.4   Logistikens delfunktioners knytning organisatoriskt 

till varandra inom Sverige? 
 

En respondent säger när man ser den organisatoriska knytningen inom 

logistikfunktionen, bör man inte se den som en gemensam organisationsen-

het/avdelning. Logistiken är endast ett samlingsbegrepp med ett antal del-

funktioner för att kunna lösa en viss uppgift exempelvis att kunna förflytta 

förnödenheter från punkt A till punkt B. Det innebär att logistikfunktionen i 

detta fall måste ha de resurser som krävs för att klara av denna uppgift 

(vilket är det samma som att de är delfunktioner i logistiken för tillfället, 

medan man i nästa uppgift kan höra till exempelvis de stridande förbanden 

eller en ledningsorganisation o.s.v.) 
 

I hierarkin kan man se två centrala parter inom logistiken. Den ena är den 

operativa insatsledningen som genomför planering, genomförande och 

uppföljning av svensk Försvarsmakts insatsförband. Den andra parten är 

FMLOG som har till uppgift att tillhandahålla rena tjänster och varor när det 

gäller förnödenheter, teknisk tjänst och övrig stödverksamhet (ekonomi och 
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löneutbetalningar, resor, transporter m.m.) till både grundorganisation och 

insatsorganisation. Organisatoriskt finns sedan ett antal delfunktioner (t.ex. 

fältarbeten, kommunikationstjänst, personaltjänst, ekonomifunktion, juridik- 

och avtalsfunktion, bygg- och anläggningsfunktion m.fl.) som är fristående 

och i dag styr sin verksamhet utifrån egna funktionsmål.  
 

Den enda av ovanstående parter som kan styra samlingsbegreppet logistik 

på strategisk och operativ nivå, förutom Försvarsmaktens ledning, är chefen 

för logistik (C J4) inom Operativa insatsledningen som har till uppgift att 

planera, genomföra och följa upp logistiken för insatsförbanden. Denna 

styrning av logistiken kan genomföras genom att den organisatoriskt knyts i 

form av funktionstermer och i en processkärning. Organisationen kan 

beskrivas i form av nedanstående matris där den operativa insatsledningen 

ansvarar för planering, genomförande och uppföljning (bild från 

respondent); 
 

 

      Planering     Genomförande     Uppföljning 

Förnödenhetsförsörjning 

Teknisktjänst 

Hälso- och sjukvård 

Personaltjänst 

Ekonomi 

Fältarbeten 

Avtal och juridik 

Bygg och anläggningar 

Transporter/transportledning 

Övriga funktioner 

 

 

En respondent säger att ser man på organisation, ledning och dess knytning, 

bygger den på att det finns ett antal delfunktioner som man sedan kopplar 

ihop till logistik (helheten för en viss operation/uppgift). Ytterligare en 
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dimension är att begreppet är strikt militärt, men stödet måste hämtas från 

de civila enheterna i nationen. Detta kan åskådliggöras genom följande bild; 

 

                                                                 

 
                                                                Övriga samhällets delfunktioner 
                        genomför det logistiska stödet   
 
                         Operativa uh.förband, 
                 FMLOG m.fl samordnar 
                                                                                                                     mellancivila och militära  
                                                                                                                     funktioner  
 
 
 
 
         Militära delfunktioner  
        genomför det logistiska stödet   
             
                     

                

           Stridsteknisk nivå         Taktisk nivå         Operativ nivå           Strategisk nivå 

Den operativa nivån skall ledningsmässigt styra och täppa till den lucka som 

finns mellan försvarsmakten och det övriga samhället, där de operativa 

underhållsförbanden skall stödja och leda samordningen mellan de civila 

och militära resurserna. 
  

4.3      Logistikfunktionen inom Ryssland 

 
4.3.1    Bakgrund till logistikbegreppet i Ryssland  
 
Enligt en respondent finns inte begreppet logistik i Ryssland, utan man 

benämner det som bakre tjänst. S.k. bakre tjänst innefattar en större bredd än 

vad logistikbegreppet gör i västvärlden. Dessutom är det svårt att direkt 

avgränsa var den bortre gränsen går och omfattningen av hela 

funktionsområdet. 
 

     Inbyggt i 
organisationen 

Delvis inbyggt i 
organisationen.  
Ex. fältsjukhus, 
operativa 
underhållsförband 
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Den centrala48 strategiska bakre tjänsten administreras av den högsta stats-

ledningen (försvarsrådet), försvarsministeriet respektive försvarsgrenarna. 

Staten (ministeriet) har reserver i förråd innehållande alla slags krigsviktiga 

förnödenheter, såväl hel- och halvfabrikat som råvaror. Planerad strategisk 

underhållssäkerhet finns för minst ett år (ex 150 miljoner ton spannmål). 

F.n. uppkommer dock punktvis allvarliga brister på dessa råvaror och 

produkter i centrala förråd p.g.a. utförsäljningar (ex. strategiska metaller 

m.m.) och omfördelning till det civila samhället. Detta beror bl.a. på olika 

politiska beslut. Den tidigare allunionella strategiska underhållsstrukturen är 

nu uppbruten, med undantag för förbindelsen mellan Ryssland och 

Vitryssland.  
 

Den bakre tjänsten indelas i tre (fyra) nivåer inom Ryssland; 
 

o Strategisk nivå; omfattar alla centrala underhållsbaser, depåer och 

förband som lyder under försvarsministeriet i fred. 

o Operativ nivå;  omfattar förband, baser och anläggningar som ingår i 

frontgrupper, fronter/milon, flottor och arméer. 

o Taktisk nivå; omfattar förband, baser och anläggningar som ingår i 

armé/armékårer (motsvarande) och lägre. 

o Dessutom ingår på nationell strategisk nivå, statsreserverna, 

ministerieförråden med krigsviktiga förnödenheter. 
 

Det sägs i boken ”The sustainability of the Soviet army in battle”49; Det är 

inte ovanligt att man ställer sig följande frågor ”Hur länge kan vi strida?” 

”Hur länge kan de strida?”  i relation till uthålligheten av den militära 

operationen och svaren  ges i siffror och dagar som är baserade på kända 

och uppskattade värden av lager av bränsle och ammunition. 
 

I Ryssland50 kalkylerar man uthålligheten (och beredskap och förmåga) för 

båda sidors styrkor innan man startar en operation, så att man i förväg vet 

                                                 
48 Lars Ulfving (2001), arbetshandling/lektionsunderlag avseende rysk bakretjänst; 
Stockholm, Försvarshögskolan 
49 NATO (1986), The sustainability of the Sovjet army in battle, Bryssel, SHAPE Technical 
centre, sid.1-3 
50 Ibid, sid.31-34 
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om man har tillräcklig styrka för att vinna. Blir inte resultatet av kalkyle-

ringarna ofördelaktiga för den egna styrkan, är man villig att ge sig in i en 

strid. Kalkyleringarna är baserade på en stor mängd siffror och faktorer, där 

ibland allt annat bränsle och ammunition är viktiga faktorer, men även 

övriga faktorer är viktiga. Genom att de senaste åttio åren ha etablerat en 

bas av parametrar av vad som konstituerar uthållighet, med fokus från 

erfarenheter, resurser, ny teknik och olika koncept, har de skaffat sig en 

saklig grund för kraven för uthållighet. Den viktigaste aspekten är att kalky-

leringarna möjliggör för dem att sätta olika parametrar och värden för 

framtida militära operationer. Man definierar dessa kalkyleringar Voyennyy 

Entsiklopedicheskiy Slovar (VES)51 som numeriska exponenter som reglerar 

aktiviteten, både i tid och rum, för militära enheter både i fred och i krig. I 

dessa kalkyleringar ingår ett stort antal parametrar som studeras både från 

motståndaren och från egna stridskrafter. Några av dessa parametrar är; 

styrka på stridskrafterna, erfarenhet från krig, erfarenhet från övningar, 

förberedelsegraden och träningsnivå, terrängförhållanden, tid på dygnet, 

årstid, klimat. För att kunna beräkna alla dessa parametrar finns färdiga 

normer och tabellverk som bygger på tidigare erfarenhetsvärden. 
 

4.3.2    Logistikens definition och syfte inom Ryssland 
 
Ser man till definition av rysk bakre tjänst kan man finna följande; 

I Ryssland52 är uthållighet ofta översatt med ordet genomförbarhet/livskraft 

(”zhivuchest”) vilket är grunden för den ryska logistiken (bakre tjänsten). 

Där man kan säga att syftet53 med hela den ryska logistiken (bakre tjänsten) 

är att ge stridskrafterna livskraft och operationen en genomförbarhet.  ”Livs-

kraften54 (genomförbarheten) kommer genom förmågan hos styrkorna, 

vapnen, militär utrustning, bakre installationer eller kommando och kon-

trollsystem för att bibehålla eller snabbt återställa deras stridsduglighet 

(förmåga att fullfölja den militära uppgiften)”. 
                                                 
51 Nils Mauris Rekkedahl (augusti, 2001),  Russisk bruk av operativa 
normer(arbetshandling), Stockholm, Försvarshögskolan    
52  NATO (1986), The sustainability of the Sovjet army in battle, Bryssel, SHAPE 
Technical centre, Sid. 31-35 
53 Citat från respondent 
54 NATO (1986), The sustainability of the Sovjet army in battle, Bryssel, SHAPE Technical 
centre, sid. 31-35 
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Detta kan översättas till att det säkerställs genom 
 

• Korrekt organisering och struktur 

• Ändamålsenlig och adekvat utrustning 

• Hög nivå på fält- (sjö- & luft-) träning 
 

Enligt55 generalöverste Vladimir Isakov (ställföreträdande försvarsminister 

och logistikansvarig för de ryska väpnade styrkorna) är logistik: 
 

”Logistik (bakre tjänst) är en förbindelselänk, en form av bro mellan landets 

ekonomi och de väpnade styrkorna”  
 

Som ett led för att uppnå syftet med striden, använder man logistiken (bakre 

tjänsten) på följande vis; 
 

En respondent säger att rysk logistik bygger på att man genomför s k 

”framåtriktad logistik”. Detta innebär att man inte kan beställa logistik-

understöd från förbanden, utan den operativa planen styr vilka som får sitt 

logistikstöd. Denna styrning sker genom att de förband som har framgång 

och är framgångsrika får ett större logistikstöd för att uppnå en total 

framgång i operationen. Samtidigt innebär det att de förband som inte har 

någon framgång inte heller får något logistikstöd (”de som inte vinner 

framgång, får stå tillbaka och suga på ramarna”56).  
 

4.3.3    Logistikens delfunktioner inom Ryssland  
 
 

Inom Ryssland har man bakre tjänst (ett bredare begrepp än logistik) och de 

delfunktioner som stödjer den bakre tjänsten och som har kunnat utläsas 

från den litteratur och de personer som har intervjuats under uppsatsen har 

följande tjugoen (21) delfunktioner kunnat definieras som olika 

funktionsområden:57 
 

                                                 
55 Källan har fåtts från respondent   
56 Citat från respondent 
57 Citat från flera respondenter samt från boken;  NATO (1986), The sustainability of the 
Sovjet army in battle, Bryssel, SHAPE Technical centre 
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1. Ekonomitjänst. 

2. Livsmedels- och vattentjänst (Hämtas normalt från den plats man 

befinner sig på under förbandets rörelse). 

3. Materieltjänst. 

4. Drivmedelsförsörjning. 

5. Rörledningstjänst (att kunna få fram drivmedel genom rörsystem till 

de stridande förbanden). 

6. Sjukvårdstjänst. 

7. Veterinärtjänst. 

8. Transportfordonstjänst (ingår även transportledning). 

9. Teknisk tjänst. 

10. Landsväggstransporter. 

11. Järnvägstransporter (en av det viktigaste transportmedlen, eftersom 

det saknas landsvägar i stora delar av Ryssland, men det finns ett väl 

utbyggt järnvägsnät). 

12. Sjötransporter. 

13. Transportflygtjänst. 

14. Bygg- och anläggningstjänst. 

15. Vägbyggnadstjänst. 

16. Vapen- och ammunitionstjänst. 

17. Signalmaterieltjänst. 

18. Robotmaterieltjänst (lagring och transport till förbanden) 

19. Rörliga underhållsbaser. 

20. Ingenjörstjänst (en liten del som inte ligger direkt hos förbanden). 

21. Kemisk tjänst (tveksamhet om vad som finns kvar avseende detta). 

 

Det har inte kunnat utläsas exakt vad som ingår i respektive delfunktion 

eftersom det saknats material (i detta arbete) för att utläsa detta. Dessutom 

är strukturen för den ryska bakre tjänsten till stor del uppbyggd i en hierarki 

med klara styrningar vad som genomförs på respektive nivå/ministerie för 

att nå framgång med stridskrafterna. Det som har kunnat utläsas som en av 

de viktigaste delfunktionerna och grunden för den bakre tjänsten är just 

transporttjänsten och dess betydelse för stridskrafterna i Ryssland. En annan 
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viktig faktor inom Ryssland är helhetstänkandet med logistiken som en 

viktig faktor för operationens utgång. Det innebär att man inte endast ser till 

respektive delfunktion, utan anser att styrka och svaghet inom helheten och 

respektive delfunktioners styrka och svaghet har lika stor betydelse för 

framgång, när man kopplar detta till en helhetsbild.   

 
 

4.3.4    Logistikens delfunktioner och deras knytning 
organisatoriskt till varandra inom Ryssland? 

 

En respondent58 säger att när man studerar uppbyggnaden av den ryska 

organisationen avseende logistik (bakre tjänst), ser man där vikten av hela 

flödet, där allt styrs från råvara tills det når förbanden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
                             Järnvägstransporter                                                                bandfordon/terrängbilar 

            
 

 

När sedan organisationen byggs upp, sker det i hela kedjan genom att man 

bygger upp varje organisatorisk stab efter samma princip och med samma 

delfunktioner på samtliga nivåer, från högsta nivå försvarsministeriet (vissa 

andra ministerier) ner till staben på lägsta nivå bataljon/kompani. Detta 

innebär ett klart och tydligt ledningsförhållande genom hela organisations-

strukturen. 

 

 

 

 

                                                 
58 Citat och bilder från respondent 

 
Strategiska råvaror 
 
Fabrik / 
Centralförvaring 

Front under- 
hållsbaser 

Främre front 
underhålls- 
baser 

Förbanden på 
olika nivåer 
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Ministernivå 
 
 
 
 
 
 

 
Frontnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samma indelning sker därefter ner på respektive nivå ex. brigad, 
bataljon (kompani) m.fl. 
 
 
Ovanstående skiss visar endast principen på hur varje stab ser ut i organisa-

tionen. Inom ramen för begreppet ”bakre tjänst” i Ryssland ingår inte s.k. 

”teknisk tjänst”. Man skiljer alltså organisatoriskt mellan ”bakre tjänst” och 

”teknisk tjänst”.  
 

I respektive nivå (ex frontnivå, brigadnivå) har man endast en chef och där-

efter har varje funktion en ställföreträdande chef som är direkt ansvarig 

inför den övergripande chefen. Detta innebär att den ställföreträdande 

chefen har ett övergripande ansvar för sitt funktionsområde. Det är viktigt 

att också förstå att högre nivå totalt styr lägre nivå, när det gäller all ledning 

och där bakre tjänst är ett av dessa områden. Ovanstående princip som 

redovisas i skisser vad avser det logistiska flödet och organisation, gäller för 

samtliga tjänstegrenar (försvarsgrenar) ex. markstridsförband, luftförsvar, 

marin (med sina olika indelningar). Det är dessutom på det sättet, att 

respektive försvarsgren har en egen organisation för att klara av den bakre 

tjänsten. Även inom försvarsgrenarna, där man till exempel kan se att inom 

markstridskrafterna finns en indelning mellan bl.a. armén, inrikestrupperna, 

gränstrupperna, järnvägstrupperna m.fl.  

Ex chef försvarsministeriet 

Chef Frontnivå 

Bakre tjänst Teknisk tjänst Reservstabsplats

Teknisk tjänstBakretjänst Reservstabsplats
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En respondent säger att när det gäller skillnaden mellan fredstida och 

kris/krigstida organisationer, är målet att dessa skall vara så lika som 

möjligt. Det håller på att ske vissa förändringar, där man ser att man går 

emot en större samordning inom hela det ryska försvaret. I fredstid har man 

startat territoriella/ garnisonssamordningar när det gäller den bakre tjänsten, 

till stor del beroende på ekonomin och den förändring som sker i det ryska 

samhället. När det gäller krigsorganisationen ser man inom markstrids-

krafterna en ökad samordning efter erfarenheterna från Tjetjenien.  
 

En respondent säger att man idag kan utläsa från västvärldens analyser, att 

under åren 1987-1988 var uppfattning att rysk logistik kunde klara av vilken 

situation som helst, till att man idag har åsikten från västsidan att den inte 

klarar av något alls. Det överensstämmer inte med sanningen av vad förban-

den och funktionsområdet klarar av idag och inte heller vad de klarade av 

tidigare. Det som har börjat ske är att en kamp uppstått mellan försvaret och 

det civila samhället avseende tillgängliga resurser och personal med spets-

kompetens. En faktor som klart skiljer från svensk (västvärldens) logistik är 

att respektive militärt förband (garnisoner) har sina egna odlingar, djurupp-

födning, slakterier, sjukhus m.m. och dessutom sätter en ära i att ha det på 

det sättet.   
 

De utvecklingstendenser som finns och bedöms inom den bakre tjänsten i 

Ryssland är följande;59 
 

De problem som rör "bakre tjänsten" är relaterade till Försvarsreformen och 

inte minst den ryska försvarsbudgeten. Budgetmässigt har framförallt 

anskaffning av livsmedel, bränsle och persedlar för fredsorganisationen 

säkerställts. Tillgången till petroleumprodukter för uppvärmning är relativt 

god, speciellt då tunga fraktioner eldningsolja. 
 

Försvarsreformen är starkt kopplad till den ryska ekonomin. Villkoren för 

den "bakre tjänsten" måste således passas in i en större helhet. Den klassiska 

underhållskedjan central nivå - milonivå - underhållsanstalter - förband 
                                                 
59 J-O Löfvenholm, lektionsunderlag till föreläsning för kurs OP-Uh vid FHS, Stockholm, 
Högkvarteret 
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passar idag inte helt in i vare sig ekonomin eller försvarsorganisationen. 

Detta styrks bl.a. av det faktum att sjukvård och transportfunktionerna redan 

i början av 1990-talet togs bort från "bakre tjänsten" (fredstid). En gradvis 

utveckling mot ett territoriellt underhållssystem har inletts. Milonivån 

behålls relativt oförändrad medan vissa underhållsledningsfunktioner 

överförs från central till lokal nivå. Härvid slopas ett antal (åtminstone i 

fredstid) parallella underhållsvägar förutom att milonivån får en ökad 

underhållsmässig självständighet. Ett territoriellt underhållssystem med 

hänsyn tagen till regionala skillnader har införts i marinen, Moskva milo, 

Kaliningradområdet och blivande Volga/Uralnivå. Huruvida den nya 

ordningen fungerar eller ej är direkt avhängigt hur samverkan med lokala 

myndigheter samt industri och jordbruksföretag fungerar. Formellt säger 

rysk lag att lokala myndigheter skall stödja militära förband inom eget 

territoriellt ansvarsområde. Men om sedan förmågan verkligen finns är ännu 

inte klarlagt. Nästa steg i samordningen är att underhållstjänsten slås 

samman mellan gräns- och inrikestrupperna (erfarenheter från Tjetjenien). 

 
När reformen är genomförd finns förutsättningar för den "bakre tjänsten" att 

på milonivå gå vidare och skapa mångsidiga/integrerade underhållsbaser av 

mer "västlig" typ. Detta är dock ännu en vision. Ett akut problem dessför-

innan är att skapa en fungerande underhållskedja för marinen. Här saknas 

f.n. en systematiskt uppbyggd organisation från fartyg (förband) som via 

närmast högre enhet når allt större underhållsanstalter. 

 
 

5 Analys och slutsatser 

5.1     Inledning 
 
Som tidigare nämnts saknas i Sverige ett klargörande av vad logistikfunktio-

nen innebär för försvarsmakten m fl för att kunna lösa försvarets fyra 

huvuduppgifter och den fredstida verksamheten. För att få fram en logistik-

funktion som klarar att delta med andra aktörer i gemensamma internatio-

nella säkerhetsarrangemang och samtidigt kunna lösa logistikfunktionen 
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inom staten Sverige för att klara övriga uppgifter, krävs ett klarläggande av 

syfte, vilka delfunktioner som krävs och organisationsstruktur. Det är därför 

också nödvändigt att se funktionen i ett internationellt sammanhang varför 

syftet med uppsatsen är att beskriva likheter och olikheter mellan Rysslands, 

Sveriges och NATO:s logistikfunktioner. I det här kapitlet genomförs en 

återkoppling utifrån uppsatsens syfte och problemformulering och behovet 

av viss ytterligare forskning redovisas. 
 

5.2    Definition och syfte med logistikfunktionen 
 
Vid en jämförelse av syfte och definition av logistikbegreppet, kan man se 

följande i respektive land/organisation; 
 

 
NATO 

 

”The science of planning60 and carrying out the movement and 

maintenance of forces. In its most comprehensive sense, the aspect 

of military operations which deal with: a/ design and development, 

acquisition, storage, transport, distribution, maintenance, evacuation 

and disposition of material; b/ transport of personnel; c/ acquisition 

or construction, maintenance, operation and disposition of facilities; 

d/ acquisition or furnishing of service; and e/ medical and health 

service support” 
 

Syftet med NATO:s logistik är att man snabbt skall kunna förstärka 

upp inom alliansen (och utanför), detta kräver en logistik som är 

mobil och flexibel i sin utformning. Konceptet innebär en ömsesidig 

och total samordning av logistiken, för att optimera på ett rationellt 

sätt och för att stödja NATO-förbanden. Syftet med att samordna 

logistiken är kostnadsbesparingar och att öka effektiviteten i fred, 

kris och krigstid. 

                                                 
60 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters 
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Sverige 

 

”Planering och genomförande61 av förflyttning och vidmakthållande 

av stridskrafter. I sin vidaste betydelse kan det ses som den 

verksamhet som vid militära operationer handlar om; 

o Konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, 

distribution, underhåll, avveckling och avyttrande av 

materiel 

o Transport av personal 

o Anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring 

av anläggningar och faciliteter 

o Anskaffning eller tillhandahållande av tjänster  

o Stöd med sjuk- och hälsovård 
 

Det finns tre syften62 med denna definition av Svensk logistik; 

o Klara av det internationella perspektivet och 

internationaliseringen. 

o Klara av den nationella uppgiften att ha en grundläggande 

försvarsförmåga mot ett mindre angrepp/hot.  

o Klara av att kunna tillväxa och då ha ett logistikkoncept som 

klarar detta.  

 

 

Ryssland 

 

I Ryssland63 är uthållighet ofta översatt med ordet 

genomförbarhet/livskraft (”zhivuchest”) vilket är grunden för den 

ryska logistiken (bakre tjänsten). Där man kan säga att syftet64 med 

hela den ryska logistiken (bakre tjänsten) är att ge stridskrafterna  

                                                 
61 Försvarsmakten Operativainsatsledningen(2001), Remiss 2, Operativinriktning för 
logistik, OPI-4, Mailunderlag inom Försvarshögskolan    
62 Citat respondent 
63  NATO (1986), The sustainability of the Sovjet army in battle, Bryssel, SHAPE 
Technical centre, sid.31-35 
64 Citat från respondent 
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livskraft och operationen en genomförbarhet.   

”Livskraften65 (genomförbarheten) kommer genom förmågan hos 

styrkorna, vapnen, militär utrustning, bakre installationer eller 

kommando och kontrollsystem, att bibehålla eller snabbt återställa 

stridsdugligheten (förmågan att fullfölja den militära uppgiften)” 
 

Enligt66 generalöverste Vladimir Isakov (ställföreträdande 

försvarsminister och logistikansvarig för de ryska väpnade 

styrkorna) är logistik: 

”Logistik (bakre tjänst) är en förbindelselänk, en form av bro mellan 

landets ekonomi och de väpnade styrkorna”  

 
 

När man jämför logistiken mellan NATO och Sverige kan man se att 

Sverige närmar sig NATO när det gäller definition och syfte och avsikten är 

att kopiera NATO i detta avseende. Sverige måste anpassa sig, till de länder/ 

organisationer som det kan komma att samverka med idag och i framtiden, 

för att klara av huvuduppgiften att ha ”förmåga att bidra till fred och säker-

het i omvärlden”. Samarbetsparterna vid internationella uppdrag är i dag 

ofta organiserade utifrån NATO-rutiner eller i framtiden genom EU;s kris-

hanteringsstyrka, där en total kopiering av NATO-begreppet redan genom-

förts. Vi deltar redan idag i olika internationella operationer och kravet finns 

att vi fortsätter att anpassa oss, för att klara av dessa framtida multinatio-

nella operationer.    
 

Som ovan nämnts har man i Sverige en inriktning och vilja att direkt 

överföra NATO:s logistikbegrepp som sitt eget. I verkligheten har dock inte 

detta genomförts. I praktiken saknas ett gällande begrepp för hela logistiken. 

Det finns endast definitioner av olika funktionsområden (t.ex. underhålls-

tjänst, personaltjänst, sjukvårdstjänst o.s.v.) som är delfunktioner som ingår 

i NATOS definition av samlingsbegreppet logistik. Ordet logistik används i 

                                                                                                                            
65 Ibid. sid.31-35 
66 Källan har fåtts från respondent   
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gällande Nomen F från 199767 men detta begrepp har ingen riktig koppling 

till vad som menas med logistik inom NATO.   
 

Jämför man sedan Rysslands definition och syfte med logistikfunktionen 

med NATO och Sverige, kan man konstatera att det finns ett antal 

skillnader. Den stora skillnaden är att logistik benämns med ”bakre tjänst” i 

Ryssland och detta begrepp är mycket bredare d v s är det som ger de ryska 

stridskrafterna genomförbarhet och livskraft. När man läser generalöverste 

Vladimir Isakov 68 (ställföreträdande försvarsminister och logistikansvarig 

för de ryska väpnade styrkorna) uttalande, är rysk logistik (läs ”bakre 

tjänst”) ”En förbindelselänk, en form av bro mellan landets ekonomi och de 

väpnade styrkorna”. Detta uttalande bekräftar den bakre tjänstens stora 

bredd och betydelse i Ryssland.     
 

Den bakre tjänsten kan sägas vara ett ”tankesätt” som innefattar en stor 

bredd (nästan allt) som krävs för att klara av genomförbarhet och livskraft 

(bortre gränsen är svår att finna) för att klara en viss uppgift/operation.  Det 

yttersta syftet med logistiken är att det även används som en framgångs-

faktor för de väpnade styrkorna och där man använder logistiken som ”push 

logistic” (se punkt 4.3.2). Detta till skillnad mot NATO:s och Sveriges 

logistik som har ”pull logistic” (se punkt 4.1.1). Det finns således tydliga 

skillnader mellan den Ryska ”bakre tjänsten” och NATO-logistik. Ser man 

därtill Sverige, saknas idag ett koncept som kan motsvara någon av dessa 

två definitioner och syften. Sverige har dock som målsättning att närma sig 

NATO-begreppet.  

Det som är intressant är att man kan se att NATO69 (USA) studerar och 

militärteoretiskt närmar sig den ryska logistiken. De har studerat ryskt 

logistiktänkande, om hur man skall kunna använda logistiken som en 

framgångsfaktor, och hur det i militära operationer bäst stödjer stridskrafter-

na. 

                                                 
67Försvarsmaktens underhållscentrum(1998-10-23); Idéskiss om framtida organisation, 
ledning, utbildning och indelning av underhållstjänsten 21 120:? Karlstad, FMUHC  
68 Källan har fåtts från respondent   
69 Citat respondenter 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-06-04 Beteckning 19 100:2019  
Mj Hans Zettergren  sid 52(68) 

5.2.1     Slutsatser av definition och syfte 
 
De slutsatser man kan dra när det gäller definition och syfte av logistiken i 
NATO, Sverige och Ryssland är följande; 
 

o NATO:s logistikbegrepp och procedurer används idag vid internatio-

nella missioner. Man kan även i framtiden se att denna definition 

och syfte kommer att vara ledande då bl a EU:s krishanteringsstyrka 

direkt överför definition och syfte till den egna logistikfunktionen.   

o Sverige har inte idag en fastställd definition och syfte som 

överensstämmer med NATO. För tillfället pågår en förändring av 

definition och syfte för att likrikta det till NATO-begreppet. 

o Ryssland har vissa skillnader när det gäller definition och syfte 

jämfört med NATO. Den stora skillnaden är att Rysslands begrepp 

”bakre tjänst” är bredare och är ett tankesätt som innefattar allt för 

att klara av genomförbarhet och livskraft (bortre gränsen är svår att 

finna) för stridskrafterna. Man kan även se den stora skillnaden, jäm-

fört med NATO och Sverige, att man ser ”bakre tjänsten” som en del 

av operationerna för att skapa framgång, med sin ”framåtriktade 

logistik”.  

5.3      Delfunktioner till logistikfunktionen 

Vid en jämförelse av ingående delfunktioner inom logistikfunktionen, kan 

man se följande i respektive land/organisation; 
 

 NATO De tio delfunktionerna70 är följande; 

o Matriel 

o Försörjning 

o Underhåll och reparation 

o Service 

o Ammunitions röjning 

o Transport och förflyttning 

o Förbindelse och anläggningar 

                                                 
70 NATO (1997), Logistics handbook, Bryssel; Senior NATO logisticians´ conference 
secretariat NATO headquarters 
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o Sjukvård 

o Avtal 

o Ekonomi 

 Sverige De tre operativa stödfunktionerna71 för logistiken; 

o Underhållstjänst  (Underhållstjänsten indelas i 

förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst. I 

förnödenhetsförsörjningen ingår försörjning av materiel 

(inklusive material), ammunition, drivmedel, sjukvårdsför-

nödenheter, livsmedel och levande djur. 

Förnödenhetsförsörjningen omfattar även penningmedel, 

kartor, fältpostförsändelser, publikationer och läromedel, 

vatten, elektrisk energi, fodermedel samt bränsle. Teknisk 

tjänst är en sammanfattande benämning på materialunderhåll 

och tekniskt systemstöd) 

o Kommunikationstjänst (innebär ansvar för operativa 

transporter och transportledning syftande till operativrörlighet 

nationellt och internationellt) 

o Hälso- & sjukvård  

 Ryssland o Ekonomitjänst 

o Livsmedels- och vattentjänst (Hämtas normalt från 

den plats man befinner sig på under förbandets 

rörelse) 

o Materieltjänst 

o Drivmedelsförsörjning 

o Rörledningstjänst (att kunna få fram drivmedel 
genom rörsystem till de stridande förbandena) 

o Sjukvårdstjänst 

o Veterinärtjänst 

o Transportfordonstjänst  
(ingår även transportledning) 

o Teknisktjänst 

o Landsväggstransporter 

o Järnvägstransporter (en av det viktigaste transport-
medlen, eftersom det saknas landsvägar i stora delar 
av ryssland, men det finns ett väl utbyggt 

                                                 
71 Försvarsmakten Operativainsatsledningen(2001), Remiss 2, Operativinriktning för 
logistik, OPI-4, Mailunderlag inom Försvarshögskolan    
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järnvägsnät) 
o Sjötransporter 

o Transportflygtjänst 

o Bygg- och anläggningstjänst 

o Vägbyggnadstjänst 

o Vapen och ammunitionstjänst 

o Signalmaterieltjänst 

o Robotmaterieltjänst (lagring och transport till 

förbanden) 

o Rörliga underhållsbaser 

o Ingenjörstjänst (en liten del som inte ligger direkt 
hos förbandena) 

o Kemisktjänst (tveksamhet vad som finns kvar 
avseende detta) 

 
 

När man jämför NATO, Sverige och Ryssland så finner man här en stor 

skillnad i antalet delfunktioner. 
 

I Ryssland har man ingen begränsning av antalet delfunktioner. Det man 

kan finna om man studerar olika källor, är att det finns minst tjugoen olika 

delområden som ingår i den ”bakre tjänsten”. Det som begränsar antalet 

delområden, är vad som ingår i begreppet genomförbarhet & livskraft för 

operationerna/uppgiften (svårt att finna en bortre gräns). 

Ser man sedan NATO, finner man här tio funktioner till skillnad mot 

Rysslands tjugoen områden. Det innebär dock inte att skillnaden går att 

jämföra i antalet funktioner, då man inom Ryssland delar in t.ex. transporter 

under flera funktioner, medan man inom NATO endast har en funktion för 

transporttjänst. Men trots detta kan man ändå konstatera att den ryska 

logistiken innehåller fler delfunktioner än inom NATO. Det beror på den 

ryska definitionen av ”bakre tjänst” som är ett bredare begrepp än NATO:s 

logistik och som har en större grund72 i ett militärteoretiskt tänkande. 
 

                                                 
72 Citat respondent 
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Ser man till den svenska logistiken och dess stödfunktioner, finner man här 

endast tre delfunktioner73. Visserligen är underhållstjänst och 

kommunikationstjänst breda funktionsområden, men det täcker inte den 

bredd som finns, varken inom NATO eller Ryssland. Det diskuteras vid de 

genomförda intervjuerna att Sverige skall koppla fler funktioner till svensk 

logistik, men i den remiss som finns ute avseende logistik är de inte medtag-

na. Det finns bland annat delfunktioner inom FMLOG med servicefunktio-

ner, och inom hela försvarsmakten finns olika delfunktioner som i vissa fall 

borde kopplas som logistiska funktioner inom samlingsbegreppet. Dessa 

delfunktioner är nödvändiga om man ska klara av den nya NATO-

definitionen.  

5.3.1 Slutsatser logistiska delfunktioner 
 
De slutsatser som man kan dra när det gäller logistiska delfunktioner i 

NATO, Sverige och Ryssland är följande; 
 

o Sverige har idag färre delfunktioner än NATO i föreslagen74 

framtida logistik samtidigt som Sverige har som målsättning att ha 

samma definition och syfte som NATO. Detta kan innebära 

svårigheter för Sverige att klara av uppsatta mål. Sveriges 

Försvarsmakt, tillsammans med övriga samhället, har samtliga 

delfunktioner som behövs för att klara av föreslagen definition och 

syfte. Det som återstår att göra är att knyta ihop samtliga delfunk-

tioner för att lösa den gemensamma logistikfunktionen. Detta arbete 

verkar vara svårt p.g.a. de olika delfunktionernas tidigare organisa-

tionstillhörighet och att det redan för flera år sedan har utkristallise-

rats vilka delfunktioner som ingår i den svenska logistiken, vilket 

inte överensstämmer med den nya NATO-definitionen. 

o Vad avser NATO har de samtliga delfunktioner som behövs för att 

lösa sin definition och syfte.  

                                                 
73 Försvarsmakten Operativainsatsledningen(2001), Remiss 2, Operativinriktning för 
logistik, OPI-4, Mailunderlag inom Försvarshögskolan    
74 Ibid.    
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o Ryssland har ett bredare begrepp när det gäller logistik (bakre 

tjänst). Detta överensstämmer också med att man har en stor bredd 

av delfunktioner för att kunna lösa sina syften med genomförbarhet 

och livskraft för sina förband. Den ryska logistiken utgår från ett 

helhetstänkande och utgör ett instrument för framgång i operationen. 

 5.4     Den organisatoriska knytningen 

Vid en jämförelse av delfunktionerna och deras knytning organisatoriskt 

inom logistikfunktionen, kan man se följande i respektive land/organisation; 

NATO Den organisatoriska knytningen mellan olika delfunktioner 

inom NATO:s logistik, genomförs genom att det skapas en 

övergripande stab för en viss uppgift. Denna stab har en 

logistikfunktion (benämns ex J4). Som chef för logistik-

funktionen knyter man en duglig stabsofficer som chef och 

därefter skapar han en egen stab med de delfunktioner som 

behövs för att lösa tilldelad uppgift. I denna stab får 

respektive funktion insikt i de andras krav och möjligheter 

för att klara av sitt stöd inom funktionen samt möjlighet att 

delge de andra delfunktionerna sina krav och möjligheter. 

Detta arbeta prövas och koordineras innan ett beslut om en 

plan tas avseende operationen, förvaltning eller logistik, 

civilt eller militärt. Vilka delfunktioner som skall ingå i en 

viss operation, är beroende på uppdragets karaktär.  

Sverige När man ser den organisatoriska75 knytningen inom 

logistikfunktionen så bör man inte se den som en gemen-

sam organisationsenhet/avdelning. Logistiken är endast ett 

samlingsbegrepp, med ett antal delfunktioner, för att kunna 

lösa en viss uppgift, exempelvis att kunna förflytta 

förnödenheter från punkt A till punkt B. Logistikfunktionen 

måste i detta fall ha de resurser som krävs för att klara av 

denna uppgift (utgör delfunktioner i logistiken för tillfället, 

medan man i nästa uppgift kan höra till exempelvis de 

                                                 
75 Citat respondenter 
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stridande förbanden eller en ledningsorganisation o.s.v.). 

---------------- 

Ser man organisation och ledning76 och dess knytning, 

bygger det på ett antal delfunktioner som man sedan kopp-

lar ihop till logistik (helheten för en viss operation/uppgift). 

Ytterligare en dimension är att begreppet är strikt militärt, 

men stödet måste hämtas från de civila enheterna i 

nationen. 

Ryssland När man studera uppbyggnad av den ryska organisationen 

avseende logistik77 (bakre tjänst), ser man först vikten av 

ett helt flöde, där allt styrs från råvara tills det når förban-

den. När sedan organisationen byggs upp genomförs den i 

hela kedjan. Man bygger upp varje organisatorisk stab efter 

samma princip och med samma delfunktioner på samtliga 

nivåer, från högsta nivå försvarsministeriet (vissa andra 

ministerier) ner till staben på lägsta nivå, bataljon/kompani. 

Detta innebär ett klar och tydligt ledningsförhållande 

genom hela organisationsstrukturen. 

 
 

När man gör en jämförelse av delfunktionernas koppling organisatoriskt ser 

man följande: 
 

I Ryssland har man ett klart ledningsförhållande, från högsta nivå (ministe-

riet) ner till det enskilda förbandet. Styrkan i organisationen är att det finns 

en klar organisatorisk struktur från högsta nivå ner till enskilt förband. I 

Ryssland finns även en klar koppling av hela kedjan avseende organisation 

och ledningsstruktur från råvara/centralförråd tills logisken når det enskilda 

förbandet. Dock har lägre förband svårt att påverka högre nivås beslut. 
 

Inom NATO, som är en organisation och består av ett stort antal länder, 

skapas en organisation för den uppgift (mission/operation) som skall lösas. 

                                                                                                                            
76 Citat respondent 
77 Citat och bilder från respondent 
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Detta görs genom att knyta den specifika kompetens (delfunktioner) och 

resurser som behövs för att lösa en viss uppgift, till varandra. Detta innebär 

att NATO har en flexibel organisation som kan anpassas till att verka var 

som helst och utföra de olika uppgifter som skall lösas. Detta är en 

förutsättning för att klara av att kunna bistå medlemsstaterna. NATO:s 

koncept går ut på att skapa en bra organisatorisk lösning, för att kunna knyta 

ihop olika nationers försvarsmakter och övriga organisationer i syfte att 

kunna lösa en specifik uppgift tillsammans. En viktig del för NATO är att 

ha USA:s stöd/deltagande för att klara en större uppgift/operation eftersom 

det annars inte finns tillräckligt med resurser.   
 

Sveriges lösning på organisatorisk knytning och ledning förslås att bli lik-

nande det som genomförs inom NATO, där den operativa insatsledningen 

leder att rätt logistik sammankopplas för att lösa en viss uppgift. För till-

fället är dock detta endast en arbetshypotes. Visserligen finns logistikcellen 

(J4) i den operativa ledningen, med ansvar för planering, genomförande och 

uppföljning av logistiken. Men hur ser ledningsförhållandena ut för att 

koppla alla delfunktioner som ingår i logistiken i en viss process? Det är 

viktigt att Sverige följer hela den kedja av delfunktioner (tio) som finns 

inom NATO (om man skall ha det som utgångsbegrepp) och ser till att 

delfunktionerna kan samlas och styras för att klara en viss gemensam 

uppgift. Detta innebär inte att det behöver finnas någon organisatorisk 

koppling av funktionerna i fred, men samtliga funktioner bör behandlas på 

samma sätt för att skapa samhörighet och trovärdighet i samlingsbegreppet 

logistik. En styrka är om man har samma ledningsstruktur i fred, kris och 

krig, vilket underlättar och skapar att man lättare och snabbare kan klara av 

de fyra olika huvuduppgifterna (förmågorna) och fredstida verksamhet. 

5.4.1    Slutsatser organisatoriskkoppling av delfunktionerna 
 

o Ryssland har en stark organisatorisk koppling från högsta nivå ner 

till enskilt förband där strukturen hela vägen ser ut på samma sätt. 

Detta medför en klarhet i organisation och ledningsförhållanden. 
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o NATO som är en organisation, skapar en stab för att lösa en viss 

specifik logistikuppgift. Detta skapar liten organisatorisk samhörig-

het för delfunktionerna men ger en stor flexibilitet organisatoriskt för 

en viss specifik uppgift. 

o För Sveriges del är det viktigt att man snarast klarar ut hur den fram-

tida logistikfunktionen ska byggas upp utifrån en anpassning till 

NATO:s begrepp. Försvarsmakten behöver lyftas ur det vakuum 

man befinner sig i för tillfället vad avser logistiken (viljan och inrikt-

ningen finns från många håll). Vidare forskning behövs avseende de 

fyra huvuduppgifterna och fredstida verksamhet vad gäller logistik. 
  

5.5       Sammanfattning av analys och slutsatser 
 

Ser man till logistikfunktionerna i de olika länderna kan man se att de 

präglas av historien. De händelser som skett i världens säkerhetspolitiska 

läge påverkar kraven på anpassning. Nedan summeras de viktigaste 

iakttagelserna som har gjorts under arbetets gång. 

 

Logistik är ett samlingsbegrepp för ett stort antal delfunktioner och är också 

genom detta något som endast skall användas på strategisk och operativ 

nivå78. Där finns behovet av att samla alla delar till en helhet och genom 

detta kunna genomföra en effektiv styrning av uppgiften. 
 

I uppsatsen har en jämförande studie genomförts mellan den militära 

logistiken i Ryssland, NATO och Sverige. Det som har belysts under denna 

jämförelse är definitionen, syftet, ingående delfunktioner och den 

organisatoriska knytningen av dessa delfunktioner. Vid jämförelsen har 

följande iakttagelser gjorts; 
 

Den ryska logistiken (läs bakre tjänsten) är ett mycket bredare begrepp än 

vad logistik är i NATO och Sverige och det är svårt att ange en bortre gräns 

för den ryska logistiken. Den ryska logistiken bygger på att man skall skapa 

                                                 
78 Civilt skall ordet operativt bytas ut mot ordet taktiskt, eftersom de har olika innebörd 
nivå mässigt mellan den civila och militära världen 
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genomförbarhet och livskraft (”zhivuchest”) för stridskrafterna. När det 

gäller organisation och ledning, har Ryssland en klar struktur och likformig-

het, från den högsta ledningen ner till det enskilda förbandet när det gäller 

dess staber. Det är även klart att den högre staben styr underställd nivå och 

är en viktig del i den ryska tanken för att få framgång i operationen. En 

viktig del är att logistiken (läs det bredare begreppet bakre tjänst) är en del 

av operationen och som kan skapa framgång för stridskrafterna. Detta sker 

genom att man använder sig av ”framåtriktad logistik” det vill säga att man 

satsar logistiken på de förband som skapar framgång. Detta kan jämföras 

med ”bakåtriktad logistik” som genomförs inom NATO och Sverige. 

När det gäller NATO-logistik, är även det ett brett begrepp för att skapa 

uthållighet för förbanden. Man kan se bredden när man studerar de delfunk-

tioner79 som ingår i logistiken som ger en uppfattning om omfattningen. 

Logistik är, inom NATO, ett samlingsbegrepp på strategisk och operativ 

nivå och underställda nivåer genomför olika delfunktioner, för samlings-

begreppet och helheten logistik (viktigt). 
 

NATO-logistiken är uppbyggd för en organisation där flera medlemsstater 

skall kunna samverka. Begreppet och procedurerna är en bra modell att 

använda i multinationella missioner (operationer) som det även görs idag i 

många konfliktområden. Man kan även se i Europa, där EU:s krishante-

ringsstyrka kan antas bli en betydande aktör i framtiden, när det gäller kris 

och konfliktlösningar. De har direkt överfört NATO:s logistikbegrepp och 

procedurer till sin verksamhet. 
 

När det gäller Sverige, lever Försvarsmakten för tillfället i ett vakuum när 

det gäller logistik. Detta beroende på den nya svenska säkerhetspolitiken 

som vuxit fram under senare år och de stora omställningar som har gjorts 

(ex de nya fyra huvuduppgifterna, avskaffande av MB, övergång från 

invasionsförsvar till insatsförsvar). Uppgiften att ha ”förmåga att bidra till 

fred och säkerhet i omvärlden” har blivit en högt prioriterade uppgiften för 

                                                 
79 Ingående delfunktioner i NATO:s logistik är; material, försörjning, underhåll & 
reparationer, service, ammunitions röjning, transporter & förflyttning, förbindelser 
& anläggningar, sjukvård, avtal och ekonomi. 
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Försvarsmakten. Sverige måste därför anpassa sig för att klara av denna 

uppgift vilket innebär att även Sveriges Försvarsmakt måste ta upp be-

greppet ”logistik” på sin agenda. Det räcker inte att som idag ha en stor 

mängd delfunktioner (varav en del kallas logistik) som tillsammans skulle 

kunna skapa samlingsbegreppet logistik, men där helhetssyn och samord-

ning av logistikfunktionen i hela sin bredd saknas. 
 

Det pågår ett stort arbete för att anpassa Sveriges försvarsmakt till att klara 

av internationaliseringen och att på ett bättre sätt kunna ingå i en multinatio-

nell styrka, som bidrar till fred och säkerhet i omvärlden. NATO:s logistik-

begrepp är det som används idag och som är vägledande för EU:s krishante-

ringsstyrka i framtiden, där också Sverige är en av aktörerna. Det är därför 

nödvändigt för Sverige att anpassa sin logistikfunktion, för att kunna ingå i 

ett internationellt och multinationellt samarbete.  
 

Ser man till pågående arbete av att anpassa den svenska Försvarsmaktens 

logistikbegrepp till NATO:s, kan man se att definitionen är en direkt 

avskrift. När det gäller organisatorisk knytning sker även där en direkt 

överföring från NATO till Sveriges lednings- och organisationsstruktur. Det 

som verkar mer komplicerat, är de delfunktioner som skall ingå i logistiken.  

Underhållstjänst, kommunikationstjänst och hälso- & sjukvård ingår som 

stödfunktioner, medan de andra delfunktioner som ingår i NATO-begreppet 

ligger utanför logistiken. Sverige anpassas till NATO:s logistik vad gäller 

definition och organisatorisk koppling av delfunktionerna. När det gäller 

vilka delfunktioner som ingår i logistiken är det dock en egen ”svensk 

profil” som gäller. Detta kan bero på en äldre organisationstillhörighet av de 

olika delfunktionerna och att starka viljor motarbetar ett samarbete i den nya 

logistikfunktionen? En annan förklaring kan vara att man redan för flera år 

sedan har bestämt sig för vilka delfunktioner som ingår i logistiken i 

Sverige, vilket inte överensstämmer med den nya NATO definitionen.   

Detta sker i samma andetag som det sägs att Sverige helt ska anpassas till 

NATO:s begrepp av logistik och som ska utgöra ett samlingsbegrepp på 

strategisk- och operativnivå.  
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Detta kommer, i så fall, att innebära att svensk logistik är ett samlingsbe-

grepp för endast tre delfunktioner och inte ett begrepp som är anpassat för 

att lösa uppgiften att ha ”förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärl-

den”. 
 

Skulle däremot Sverige helt anpassa sig till NATO:s begrepp när det gäller 

definition, delfunktioner, organisatorisk knytning, procedurer, tecken, 

förband, materiel m.m. innebär det att Sveriges Försvarsmakt klarar av att 

lösa uppgiften att ha ”förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärlden”. 

Dessutom skulle detta inte på något sätt förhindra möjligheten för Sverige 

att kunna lösa de tre övriga huvuduppgifterna. Tvärtom borde förutsätt-

ningarna förstärkas genom en bra struktur och ett klart processtänkande.  
 

5.6    Behov av ytterligare forskning inom svensk logistik 

Denna uppsats har belyst begreppet logistik ur ett antal olika synvinklar. 

När detta arbete har genomförts, har ett antal delfrågor kommit upp men inte 

kunnat belysas inom ramen för uppsatsens problemformulering och omfång. 

Dessa delfrågor, som är intressanta och som det bör finnas ett behov av att 

belysa med vidare forskning är bl.a; 
 

o Hur skall den organisatoriska knytningen ske mellan delfunktionerna, 

samt vad skall den operativa insatsledningens (OPIL) roll vara?  

o Hur klarar logistikfunktionen av att tillväxa, enligt Statsmakternas krav i 

huvuduppgift ett och två? 

o Vilken inom Försvarsmakten, har till uppgift att planera, genomföra och 

följa upp uppgift fyra, att ha ”förmåga att kunna stärka det svenska 

samhället vid svåra påfrestningar i fred”. Orsak till intresset är att OPIL 

har till uppgift att  planera, genomföra och följa upp uppgift fyra om det 

sker med hjälp av insatsförbanden, men vad gäller om det genomförs 

inom grundorganisationen? 

o Klarar Sverige av att bryta upp sin gamla tradition, med ett antal 

fristående funktioner som har en stark känsla för sitt verk och inte vill se 

en helhet i samlingsbegreppet logistikfunktioner? Vad händer med dessa 
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professioners känsla för att göra ett framtida bra arbete och vad ska man 

göra för att de ska behålla sin känsla både för sin funktion och den helhet 

som logistiken skall skapa? 

o Hur klarar den svenska logistikfunktionen av att lösa de fyra huvud-

uppgifterna med nuvarande funktionsindelning och organisatoriska 

knytning? 

6 Sammanfattning 

Logistiken är ett mångdimensionellt område både militärt och civilt. Man 

kan även finna att begreppet logistik idag används som ett modeord som 

förekommer i många olika sammanhang. Ser man till svensk försvarsmakt, 

kan man under senare år se en snabb utveckling och förändring avseende 

uppgifter och struktur och där säkerhetspolitiska förändringar i omvärlden 

påverkar på olika sätt. Detta inverkar även på logistikfunktionen som måste 

anpassa sitt funktionsområde utifrån de nya uppgifterna.  

 
I uppsatsen behandlas ämnet logistik och fokus har satts på att studera 

likheter och olikheter mellan Ryssland, Sverige och NATO avseende 

logistikfunktionen. Det som studeras är syfte och definition, ingående 

delfunktioner och delfunktionernas organisatoriska koppling hos de olika 

aktörerna. Detta jämförs och redovisas i en analys om vilka likheter och 

olikheter som finns mellan de olika aktörerna.         

 

I kapitel 1 läggs en struktur utifrån uppsatsens problemformulering. Valet är 

att studera militär logistik på operativ och strategisk nivå hos tre olika 

aktörer; NATO, Sverige och Ryssland. I uppsatsen beskrivs likheter och 

olikheter i logistikfunktion avseende; syfte och definition, ingående delfunk-

tioner och delfunktionernas organisatoriska koppling. 
 

I kapitel två presenteras den teorimodell som används i uppsatsen. Modellen 

bygger på systemteori, vilket innebär att man studerar en central målsättning 

utifrån ett antal olika delkomponenter. I denna uppsats studeras logistik-

funktionen (central målsättning) utifrån tre delkomponenter; syfte och 
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definition, ingående delfunktioner och kopplingen organisatoriskt av 

delfunktionerna hos de tre olika aktörerna. 
 

I kapitel tre beskrivs att en kvalitativ metod har använts i uppsatsen för att 

skapa en djupare förståelse för problemet. Vid framtagande av det empiriska 

materialet till uppsatsen har intervjuer och litteratursökning använts. De 

intervjuade har lovats anonymitet för att kunna ge så öppenhjärtiga svar som 

möjligt. Dessutom utgjorde detta en förutsättning för att vissa respondenter 

skulle vilja delta i arbetet. Både vid intervjuer och litteratursökning har 

kvalitativa data framkommit. 
 

I kapitel fyra startar den empiriska undersökningen. Där beskrivs det empi-

riska materialet angående NATO, Sverige och Ryssland, som framkommit 

vid intervjuer och litteratursökning, sett utifrån uppsatsens frågeställningar.  
 

I kapitel fem genomförs en analys av materialet och där har följande viktiga 

slutsatser framkommit;  

NATO:s definition är ledande vid internationella missioner. EU:s krishan-

teringsstyrka har direkt anpassat sig till NATO:s definition och syfte. Man 

kan konstatera att Sverige inte har någon fastställd definition av logistik. Ett 

arbete pågår dock med syfte att överföra och likrikta den svenska logistiken 

med NATO:s och EU:s definition och syfte. Ryssland har en bredare 

definition och syfte. Logistiken utgör ett ”tankesätt” som innefattar allt för 

att klara av en operations genomförbarhet och livskraft och utgår från ett 

helhetstänkande och utgör ett instrument för framgång i operationen. 
 

Begreppet logistik inom NATO innefattar ett antal delfunktioner utifrån 

definition och syfte. Ser man till Sverige, pågår som tidigare nämnts, ett 

arbete för att anpassa sig till NATO:s definition. Däremot kan ingen 

koppling hittas, i det pågående arbetet, som syftar till att koppla samman 

den bredd av delfunktioner som ingår i NATO:s logistik. Samtliga delfunk-

tioner finns i Sverige men det som återstår är att knyta ihop dem organisa-

toriskt, för att lösa den gemensamma logistikfunktionen. När det gäller 

Ryssland, ingår ytterligare ett antal delfunktioner jämfört med NATO och 
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Sverige, för att kunna lösa syftet med genomförbarhet och livskraft för 

förbanden. Inom Ryssland finns en stark organisatorisk koppling mellan de 

olika delfunktionerna, från högsta nivå ner till enskilt förband. Strukturen är 

uppbyggd på samma sätt hela vägen, vilket medför en klarhet i organisation 

och ledningsförhållanden. Inom NATO, skapas en stab för en viss specifik 

logistikuppgift. Till denna stab knyter man sedan de olika logistiska 

delfunktioner som behövs för att lösa den specifika uppgiften. Organisa-

tionen är flexibel för att kunna verka var som helst, för att klara av olika 

typer av uppgifter och för att på så sätt kunna bistå medlemsstaterna.   
 

I Sverige måste försvarsmakten lyftas ur det vakuum man för tillfället 

befinner sig i vad gäller logistiken. Man måste bestämma definition och 

syfte med logistiken samt vilka delkomponenter som behövs för att klara av 

detta. Därefter kan man koppla logistikfunktionen till nuvarande lednings-

struktur i Sverige. Hur delfunktionerna skall kopplas inom logistiken är mer 

en organisatorisk fråga, där en övervikt av dem som intervjuas föreslår en 

modell liknande NATO och EU. En förändring är nödvändig för att kunna 

ingå i ett internationellt samarbete och kunna leva upp till målsättningen att 

ha förmåga att bidra till fred och säkerhet i omvärlden och samtidigt kunna 

lösa de övriga tre huvuduppgifterna.    
 

Vidare framkommer i kapitel fem att det föreligger ett behov av ytterligare 

forskning med anknytning till uppsatsens problemformulering. 

  

I slutet av uppsatsen finns de källor och den litteratur som har använts i 

arbetet förtecknade samt de olika bilagor som hör till avhandlingen. 
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projektet FORGUS (FM-log), Högkvarteret 
 

o Jan Olov Löfvenholm sakkunnig vid MUST, Högkvarteret 
 

o Brigad General Michael Moore, sakkunnig vid 
Försvarsdepartementet  

 
o Lars Ulfving, lärare och sakkunnig vid Försvarshögskolan  

 
o Tre övriga intervjuade personer vid Högkvarteret. 
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Intervjufrågor  ”faktainsamling” logistikfunktionen 
 
Nedan redovisas den intervjumall som har använts vid intervjuer. Först med en inledning 
(p.g.a. att vi några tillfällen har intervjufrågorna utsänts före intervju till respondenterna) 
och därefter kommer frågorna. Nedanstående frågor har använts som en mall vid 
intervjuerna, till dessa frågor har det sedan kompletteras med tilläggsfrågor för att verkligen 
få svar på frågorna ur olika vinklar. När det gäller syfte med uppsatsen och frågeställningar 
som är angivna i nedan, så har det förändrats efter att  intervjuerna har genomförts (se 
uppsatsen, under syfte och frågeställningar) 
 
Inledning; 
 
Mitt namn är Hans Zettergren och jag genomför för tillfället Försvarshögskolans 
chefsprogram under tiden 2000-2002. Jag har vid skolan fått till uppgift att genomföra 
en undersökning (C-uppsats). Mitt arbetsnamn på min uppsats är ”Vad är logistik” 
och syfte och frågeställningar till uppsatsen är; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min önskan är att få din hjälp med att besvara nedanstående frågor, 
för att skapa fakta till min uppsats.    
 
 
 
  

Syftet med uppsatsen är att beskriva och jämföra logistikfunktionen, vilka delfunktioner 

som är knutna till begreppet och om det organisatoriskt finns någon koppling mellan 

logistikfunktionen och dess delfunktioner, inom NATO, Sverige och Ryssland. Syftet är 

också att genom denna kartläggning och jämförelse kunna påvisa om ovanstående aspekter 

påverkar den svenska försvarsmakten utifrån de fyra huvuduppgifterna1 samt dess fredstida 

verksamhet.  Syftet är också att ge en övergripande helhetsbild över logistikbegreppet, 

genom att övergripande definiera det civila begreppet jämfört med det militära. 

 

 Vilket syfte har och hur definieras den militära logistikfunktionen, vilka delfunktioner 

ingår och är dessa delfunktioner organisatoriskt knutna till varandra inom NATO, 

Sverige respektive Ryssland? 

 Vad är skillnaden mellan de olika länderna/organisationerna om man jämför den 

militära logistikfunktionen, vilka delfunktioner som ingår och dess organisatoriska 

koppling? 

 Påverkar den svenska logistikfunktionen, dess delfunktioner och organisation, Sveriges 

möjligheter att klara de fyra huvuduppgifterna och fredstida verksamhet? 

 Vilket syfte har och hur definieras logistikfunktionen civilt i jämförelse med den 

militära logistiken? 
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Intervjufrågor  
 
När intervjuerna har genomförts har tre olika intervjuformulär använts där 
respondenten endast har sett ett av nedanstående alternativ NATO/Sverige/ Ryssland. 
Beroende på vilken av länderna/organisation som respondenten har intervjuats 
angående. För att kunna återge och kunna återkoppla respondentens svar i arbetet så 
har bandspelar använts. I tre av intervjuerna har inte detta hjälpmedel kunna använts 
och då har minnesanteckningar använts istället.   
 
1.   Syfte /Definition 
 
 Vilket syfte har logistikfunktionen i NATO/Sverige/Ryssland? 

 
 Vilken definition har NATO/Sverige/Ryssland på logistikfunktionen ? 

 
 Orsak till valt syfte och definition? 

 
2.   Ingående delfunktioner 
 
 Vilka delfunktioner (ex; försörjningsfunktion, förbindelse och 

anläggningsfunktion, sjukvårdsfunktion m m) ingår i logistikfunktionen i NATO? 
 
 Varför ingår just dessa delfunktioner? 

 
 Uppfyller dessa delfunktioner uppsatt syfte och definition?  

 
 
3.   Organisatoriskknytning och ledning vid insats 
 
 Hur är logistikfunktionens del funktioner knutna organisatoriskt mot varandra? 

 
 Hur leds logistikfunktionen? 

 
 
4.   Fred och insats (kris & krig) 
 
 Finns det någon skillnad i logistikfunktionen för NATO mellan fred och insats; 

 
 Syfte och definition? 
 Ingående delfunktioner? 
 Organisatorisk knytning? 
 Ledning? 
 Övrigt? 
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5.   Sveriges Försvarsmakts fyra huvuduppgifter och fredstida   
verksamhet (denna fråga är endast avsedd för Sverige, får vid 
intresse besvaras av andra/egen uppfattning avseende denna fråga)   
 
 Hur uppfattar du att den svenska logistikfunktionen (i nuvarande definition, syfte, 

ingående del funktioner, organisation och ledning) ´klarar av att lösa 
försvarsmaktens fyra huvuduppgifter?  

 
 Hur uppfattar du att den svenska logistikfunktionen klarar av de fredsrationella 

kraven som ställs på försvarsmakten idag? 
 
 Vad anser du skulle behövas göras med den svenska logistikfunktionen för att den 

skulle fungera på ett bra sätt (mot de fyra huvuduppgifterna och 
fredsverksamheten)? 

 
 Saknar du någon del funktion för att klara ovanstående uppgifter? 

 
 
 
6.    Material för vidare forskning 
 
 Finns det någon litteratur (övrigt skrivet materiel) som skulle kunna hjälpa mig 

vidare i min undersökning avseende NATO:s logistikfunktion? 
 
 Finns det någon annan person som jag skulle kunna intervjua  och som skulle 

kunnat hjälpa mig vidare i min undersökning?  
 
7.    Övrigt 
 
 
 
Tack för hjälpen 
 
Hans Zettergren 
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Ord och förkortningslista 

 
 
Aktörer Agerande organisationer/stater 
Delfunktioner De delkomponenter som tillsammans skapar 

logistikfunktionen 
EU Europeiska Únionen 
FHS Försvarshögskolan 
FM Försvarsmakten 
FMV Försvarets Materielverk 
FM LOG Försvarsmaktens logistikorganisation 
FMUHC Försvarsmaktens Underhållscentrum 
GOP Guidelines for operational planning. NATO:s 

bedömandemetodik eller bedömande mall. 
ILM Institutionen för ledarskap och management (vid 

Försvarshögskolan) 
J4 Indelning av sektioner i staber. J står för joint och 4 

står för logistik (finns en indelning av staben i olika 
sektioner mellan J 1-9)  

HKV Försvarsmaktens Högkvarter 
Logistikbegreppet Samlingsnamn för hela funktionen logistik 
Logistikfunktionen Samlingsnamn för hela funktionen logistik      
MA Materiel Administration (ett synonymt ord med 

logistik inom civil logistik i skandinavien1) 
NATO North Atlantic Treaty Organization 
OPIL Försvarsmaktens Operativainsatsledning 
 
 
 

                                                 
1 Göran Persson, Helge Virum, (2001, upplaga 2:4), Logistik för konkurrenskraft, Malmö. 
Liber ekonom. 
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Abstract 
 
Logistics is a complex subject encompassing both military and civilian aspects. 
Logistics is a current word in society today and appears in many different contexts.  
 
The purpose of this essay is to describe the similarities and differences between the 
logistic functions of Russia, Sweden and NATO, with reference to; the purpose and 
definition, the components of logistic functions and the connection between the 
components. In this essay, only military logistics at strategic and operational levels 
have been studied. 
 
In this study, a “system theory” has been used. These theories have a central aim and 
from this aim, components that have a connection to the central aim have been 
studied. Furthermore, the connection between the components and the central aim has 
been investigated. In this essay, the central aim is the logistic function and the 
components are; the definition and purpose, components that are a part of the logistic 
function and the organisation between the logistic function and the components. The 
used method is a qualitative method in order to achieve a deeper understanding of the 
problem.  
Data was examined by reading and analysing literature and by interviewing people 
who have a connection with the matter of logistic functions.      
 
The general result of this essay is; that the NATO definition is used in international 
missions today and EU has adopted the same definition and procedures. Today 
Sweden has no definition of logistics, but work has started and the proposal is to 
adopt NATO´s definition. In Russia the definition of logistics is wider and more a 
way of thinking about how troops and operations will be able to get vital force and 
accomplish practicability.   
 
The logistic components in NATO are the components that are needed to solve the 
definition and purpose. In Russia several logistic components are included because of 
the wider definition and purpose of the logistic function. Sweden is looking for a new 
definition. In this work there is talk of including the same logistic components as 
those of NATO.          
 
The organisation concerned with logistic components in Russia is a strong one, with 
connections from the highest to the lowest organisation level. The structure of the 
organisation is similar the whole way, which provides clarity in the organisation and 
in the command and control aspect. NATO, also an organisation, has created staff for 
the specific tasks or missions. All the logistic components, which are needed in a 
particular task or mission, have specific staff. Sweden is looking for a way of 
organisation and command and control to have in the future logistic function. The 
starting point for this work is the structure of NATO together with the general 
structure of organisation and command in the Swedish military defence.      
 
Keywords 
 
Logistics, Military logistics, definition, components, logistic functions.  
 


