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säkerhetsläget i vår omvärld har för-
sämrats, vilket leder till ökade krav på 
Försvarsmakten (FM). Överbefälhavaren 
(ÖB) har valt att beskriva det nödvändiga 
förändringsarbetet i Försvarsmaktens nya 
vision som ”Ett starkare försvar – möter 
varje hot, klarar varje utmaning”. För att 
lyckas med detta kommer samtliga försvars-
grenar och funktioner att behöva utvecklas. 
Målsättningen att höja tröskeleffekten mot 
väpnat angrepp och skapa förmåga att av-
värja ett angrepp om det ändå skulle komma, 
ställer krav på en robusthet och en förmåga 
att nyttja de begränsade resurserna effektivt. 
Detta innebär ökade krav på logistiken, för 
att tillgängliga resurser relativt behoven inte 
ska bli gränssättande vid militära operationer. 
Detta leder i sin tur till krav på ett för krig-
föring utvecklat försvarsmaktsgemensamt 
system för logistikförsörjning som också 
omhändertar de specifika krav som respek-
tive försvarsgren sätter på logistiken.

I denna artikel tas utgångspunkt i att det 
finns tidlösa aspekter på logistiken, som på-

verkar möjligheten till en effektiv, flexibel och 
robust logistikförsörjning. För att tydliggöra 
detta förhållande identifieras ett antal sådana 
aspekter utifrån ett historiskt fall, nämligen 
kampanjen i Italien under andra världskri-
get, åren 1943–44, som nedan benämns 
Italienkampanjen. Utifrån dessa aspekter 
tar jag sedan fram några, och utifrån förfat-
tarens mening fullt genomförbara, åtgärder 
som skulle kunna förbättra den operativa 
förmågan att genomföra logistikförsörjning 
inom marinen. Åtgärder har potential att 
leda till ökad effekt och säkerhet i försörj-
ningen av marina förband utan att påverka 
övriga försvarsgrenars logistikförsörjning 
negativt.

Några tidlösa konstanter 
inom logistiken
Genom att studera Italienkampanjen i rela-
tion till dagens krigföring är det möjligt att 
definiera nedanstående aspekter på logistiken, 

Så kan logistiken i marinen utvecklas
Krav på höjd operativ förmåga
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Résumé

The security environment around Sweden has deteriorated, leading to increased demands on 
the Armed Forces. To be able to meet these new challenges, all services and functions within 
the military will need to increase their capacity by finding ways to work in a more efficient 
manner. This article, translated into “Increased requirements for operational capability – this 
is the way the logistic function can be developed within the Navy”, proposes changes that 
would likely lead to a more efficient, flexible and robust logistic support to the Swedish Navy, 
without tempering with the logistic needs in the other two services, namely the Army and the 
Air Force. In the article I use some timeless aspects of logistics, drawn from the campaign in 
Italy during WWII. After conducting a study of these aspects in the context of operational 
needs within the Navy today, I recommend changes that, with little effort relative to the ex-
pected outcome, can be implemented in the near future.
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som har betydelse för den operativa effekten 
även vid dagens krigföring.

Integrerad Logistikledning

Det är tydligt att den operativa funktionen 
logistik bör vara en väl integrerad del av 
operationen vilket stöds av ett studium av 
Italienkampanjen. Under denna saknades 
ett gemensamt logistikkoncept som var in-
tegrerat med operationen i övrigt, vilket bl a 
general Montgomery framhöll som ett skäl 
till att offensiven tidvis kulminerade och 
därmed inte hade kraft att framrycka enligt 
plan.1 Som exempel var inte det allierades 
landstigningstonnage taktiskt lastat, vilket 
ledde till friktioner vid urlastning i samband 
med landstigningen i Salerno.2

En viktig uppgift för ledningen vid en ope-
ration är att hantera prioriteringar, eftersom 
resurserna är ändliga. När det strategiska 
bombflyget (MASAF3) stationerades på flyg-
platsen i Fuggia på det italienska fastlandet, 
med uppgift att bomba mål i Tyskland och 
Rumänien uppstod behov av prioriteringar. 
MASAF:s uppgift utgjorde inte en del av 
Italienkampanjen, men logistiskt blev detta 
en fråga om prioritering då bombflygets 
behov av förnödenheter i vikt räknat var 
jämförbara med de behov som hela den 
brittiska 8:e armén hade.4

Logistiken som tyngdpunkt

Till följd av beroendet av logistik vid opera-
tioner och därmed möjligheten att begränsa 
motståndaren förmåga genom att slå mot, el-
ler skära av hans logistikförsörjning, så utgör 
logistikfunktionen i de allra flesta operationer 
en tyngdpunkt och därmed ett värdigt mål.

Under Italienkampanjen försökte båda si-
dorna i konflikten påverkade logistiklinjerna. 
De allierade primärt genom flygbombning 
av järnvägsförbindelser och tyskarna genom 

att förstöra infrastruktur i takt med att de 
drog sig tillbaka.5

Förnödenhetsförsörjning

Att försörja förbanden utgör en utmaning i 
alla operationer.

På den tyska sidan hade man under 
Italienkampanjen ett koncept som bland 
annat byggde på att ta vara på möjligheterna 
till lokal försörjning när det var möjligt. 
Detta gjorde att uthålligheten hos de tyska 
förbanden kunde upprätthållas trots att de 
allierade var framgångsrika i att skära av 
deras logistiklinjer.6

Teknisk tjänst

Teknikutvecklingen var enorm under andra 
världskriget. Både vapensystem och sen-
sorsystem utvecklades, vilket ledde till ett 
ökat beroende av tekniken i samband med 
krigföringen.7 Som exempel kan nämnas 
tyskarnas nyutvecklade radiostyrda bomb 
(FX-400), och de allierades anpassning ge-
nom att på bara några månader utveckla 
en varnare och signalstörare som gjorde 
styrningen verkningslös.8

Det ökade beroendet av teknik ställde 
krav på en fungerande teknisk tjänst för 
såväl underhåll som klargöring av de dimen-
sionerande vapensystemen, vilket är ännu 
tydligare i dagens krigföring.

Möjligheter inom den marina 
logistiken
Utifrån dessa mera tidlösa aspekter är syftet 
med den fortsatta behandlingen av ämnet att 
finna åtgärder som har potential att leda till 
en ökad effekt för logistikfunktionen inom 
marinen. Det är marinens behov som står 
i fokus, men med hänsyn tagen till övriga 
stridskrafters behov.
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Bakgrund och förutsättningar

Övergripande handlar det för FM om ett 
återtagande, där operativ effekt ska vara 
styrande.9 Detta gäller naturligtvis även för 
utformningen av logistiken. Det går inte att 
försörja ett insatsförsvar med en produktions- 
och fredsrationell logistik. Brist på operativa 
krav på logistiken i kombination med ökande 
krav på fredsrationalitet och effektivisering 
har under de gångna decennierna lett till en 
gradvis nedmontering av såväl tillgängliga lo-
gistikresurser som förmågan till taktiskt upp-
trädande inom hela funktionen. Resultatet 
har blivit en slimmad logistik som primärt 
omhändertar kraven på tillgänglighet under 
fredsmässiga förhållanden, och därmed inte 
tar hänsyn till krigets krav.

När det nu finns krav på FM att åter 
utveckla den militära förmågan, så är det 
viktigt att det sker utifrån de olika försvars-
grenarnas förutsättningar och behov, utan att 

för den skull göra avkall på möjligheterna 
till prioritering och kraftsamling.

FM:s uppgift att säkerställa en nationell 
integritet leder till en marin som har krav 
på sig att vara ständigt insatsberedd. Det 
är sannolikt att om det säkerhetspolitiska 
läget försämras, så kommer landet gradvis 
att utsättas för ökade påfrestningar. Marinen 
kommer då, tillsammans med flygvapnet, att 
behöva hantera en ökande hotbild under en 
längre tid, där flexibilitet och förmåga till 
kraftsamling kommer att vara avgörande 
för att man ska upprätthålla en tröskeleffekt 
mot ett strategiskt anfall.

Då utvecklingen sannolikt kommer att 
vara händelsestyrd så måste marinen ha 
flexibilitet att hantera samtliga tre opera-
tionstyper10 över tid. Den ständigt pågående 
sjöövervakningsoperationen kommer att be-
höva förstärkas. När konfliktnivån ökar yt-
terligare kommer verksamheten att utökas till 
att även omfatta sjöfartsskyddsoperationer 

Illustration 1: Den marina konfliktskalan.
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och kustförsvarsoperationer. En väsentlig del 
av marinens verksamhet kommer att behöva 
hanteras innan en regelrätt krigshandling 
har skett, vilket ställer krav på tillgängliga 
resurser innan det blir aktuellt med bered-
skapshöjning och mobilisering.

Den nyligen publicerade statliga utred-
ningen Logistik för högre försvarsberedskap 
redogör förtjänstfullt för utvecklingen till 
idag och pekar också på Försvarsmaktens 
behov av att få kontroll över sin egen lo-
gistik. Det förslag som utredningen lämnar, 
som fortsättningsvis benämns förslaget, går i 
stort ut på att återföra ansvar avseende tek-
nik och logistik från Försvarets materielverk 
(FMV) till FM.11

När det gäller tillgängligheten på resurser, 
så måste man inse att resurser kostar, oavsett 
om de är statligt ägda eller upphandlade på 
den civila marknaden. En operativt tillgänglig 
logistik drar relativt stora resurser redan i 
fredstid. Skapas inte logistikresurser i fred så 
kommer de heller inte att finnas tillgängliga 
vid högre konfliktnivåer.

För att hantera marinens behov krävs ett 
robust logistikkoncept med hög tillgänglig-
het, där logistiken är väl integrerad i övrig 
verksamhet.

Integrerad Logistikledning

Grunden för logistikledning är att den ska 
vara integrerad i övrig ledning, eftersom den 
har stor inverkan på operationen.12 Genom 
att flytta ansvar för logistikledningen till FM 
enligt förslaget, så skulle man öka förut-
sättningarna för detta. FM skulle få bättre 
möjlighet att ta ansvar för nyttjandet av sina 
resurser och dessutom få bättre möjligheter 
att hantera prioriteringar.

För att ge respektive taktisk chef (TCH) 
handlingsfrihet så behöver man genom-
föra en analys av vad som kan delegeras. 

Utgångspunkten bör vara att mandatet att 
hantera och prioritera resurser bör delegeras, 
så länge det inte påverkar C INS (Chefen 
insats) möjligheter till prioritering och kraft-
samling. I detta arbete måste man ta hänsyn 
till de förutsättningar som präglar respektive 
försvarsgren.

Inom marinen finns det idag ett koncept 
och metoder för logistikförsörjning som är 
anpassade till de operativa kraven på tak-
tiskt uppträdande. Den sammanhållande 
benämningen på detta koncept är Marin 
Bastjänst, och innehåller ”alla åtgärder som 
krävs för att vidmakthålla och förbereda 
marina krigsförband för operationer samt 
alla åtgärder som krävs för att återställa 
de marina stridskrafternas stridsvärde efter 
genomförd insats”.13

Uppgiften för den marina bastjänsten är 
att genomföra skyddad logistikförsörjning 
som en del av marin taktik. Således hand-
lar det inte bara om att leverera logistik, 
utan att genomföra försörjningen utifrån 
operativa krav, väl integrerad i de marina 
operationerna.

Detta taktiska koncept ger en bra grund 
till fortsatt utvecklingen mot ett robust lo-
gistikkoncept som stödjer marina operatio-
ner och på ett så effektivt sätt som möjligt 
kopplar ihop den marina bastjänsten med 
den försvarsmaktsgemensamma lösningen 
för logistikförsörjning. En överföring av 
ansvaret för logistikledningen till FM skulle 
ligga helt i linje med denna utveckling.

Logistiken som tyngdpunkt

Det faktum att logistiken utgör en tyngd-
punkt måste man hantera genom olika for-
mer av skydd.

Grunden till skydd för logistiken utgörs 
framförallt av taktiskt uppträdande genom 
rörlighet och spridning. Vid prioriteringar av 
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resurser för att hantera taktiskt uppträdande 
behöver därför de logistikenheter som stödjer 
förband i hög beredskap prioriteras. För att 
klara uthålligheten under längre operationer 
så är marinen beroende av sina ordinarie 
baser i Karlskrona respektive Berga/Muskö, 
eftersom dessa operationer leder till behov av 
tyngre fartygsunderhåll. Detta ställer bland 
annat krav på att kunna hantera hot i luftare-
nan, även i lägre konfliktnivåer. För att klara 
förnödenhetsförsörjningen behöver marinen 
endast tillgång till tillfälliga baseringar i ett 
tillfälligt Bastjänstområde.14

Förnödenhetsförsörjning

Förnödenheter delas upp i olika klasser be-
roende på deras beskaffenhet (klass I-V15).

I en jämförelse med det tyska konceptet 
under Italienkampanjen, där man inte tog 
hänsyn till lokalbefolkningens behov, så 
skulle dagens koncept istället kunna bygga 
på utökade avtal om beredskapslager hos 
civila leverantörer av vissa förnödenheter 
(främst klass I). För de militärspecifika för-
nödenheterna, som exempelvis ammunition, 
krävs det generellt egen lagerhållning och 
egna avtal för att hantera nyanskaffning. Ur 
operativ synvinkel måste denna lagerhållning 
vara utspridd för att hantera tillgänglighet 
och säkerhet, samt för att avlasta transport-
organisationen.

Beredskapsnivån inom marinen ställer 
krav på tillgänglighet på för marinen dimen-
sionerande förnödenheter, som drivmedel 
och dimensionerande vapensystem.

Det faktum att marinen förväntas kunna 
verka runt hela Sveriges kust ger utmaningar 
för lagerhållning och klargöring av vapen-
system. Kontentan blir att spridning bör ske 
primärt utifrån ett skyddsperspektiv, och att 
eventuella brister i tillgänglighet får hanteras 
med en flexibel förmåga till rörlighet.

För att man ska öka tillgängligheten på 
sjögående supportfartyg så skulle samarbetet 
med övriga myndigheter på sjöarenan kunna 
vara ett alternativ.

Teknisk tjänst

Genom att man i linje med förslaget återför 
statens egna verkstäder till FM så skulle 
förmågan att integrera den tekniska tjäns-
ten i operationerna öka. Att lägga ansvaret 
för driftstyrningen av materielen hos FM 
skulle vidare öka möjligheterna för FM att 
prioritera och kraftsamla sina resurser. Detta 
skulle ge fördelar för framförallt de tungt 
teknikberoende förbanden, som exempelvis 
de som ingår marinen, bland annat därför 
att FM då skulle få direktaccess till de civila 
verkstäder som har avtal mad FM.

Till följd av tidigare fattade inriktningsbe-
slut om privatisering så sker det just nu en 
utveckling mot att industrin tar över allt mer 
av ansvaret för den tekniska tillgängligheten 
på marinens system.16 Beroendet av industrin 
på komplexa systemen är nödvändigt så länge 
staten inte är beredd att öka sitt ägande i 
försvarsindustrin. Det går inte att bygga upp 
egen kompetens som kan hantera säkerheten 
för systemen utan tillgång till motsvarande 
kompetens som finns i industrin. Beroendet 
av industrin är i sig inget problem, så länge 
det finns avtal som ger tillgänglighet till 
rätt kompetens på stridsfältsnivån, och en 
konstruktion på avtalen som ger en sund 
affärsmässighet mellan parterna.

Vad som däremot är anmärkningsvärt är 
att staten genom senare avtal upphandlar 
även konfigurationsledning och ”end of life 
management”. Detta gör att staten, i nuva-
rande konstruktion, tappat handlingsfriheten 
och initiativet avseende lämpliga tidpunkter 
för utveckling, uppgraderingar och eventuell 
avveckling.
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Slutsatser och 
rekommendationer
Regeringen bör gå vidare med det förslag 
som framgår av utredningen Logistik för 
högre försvarsberedskap,17 då detta skulle 
öka möjligheterna till integration av såväl 
logistikledning som genomförande av olika 
former av logistikförsörjning vid militära 
operationer.

Om detta blir verklighet, så rekommende-
rar författaren att FM genomför en analys 
av var tillförda resurser och mandat gör 
bäst verkan. Inriktningen i detta arbete bör 
vara att mandat och resurser fördelas till 
respektive TCH så långt det är möjligt i 
syfte att ge TCH handlingsfrihet. För de 
förnödenheter som är dimensionerande inom 
marinen så är beroendet gentemot övriga 
försvarsgrenar relativt låg, vilket borgar för 
att såväl resurser som mandat skulle kunna 
delegeras till Marintaktisk chef (MTCH) på 
dessa områden.

Vid en sådan analys bör man även se över 
fördelningen av de logistikresurser som redan 
finns inom FM. Jag rekommenderar även här 
att resurserna fördelas ut på TCH så långt 
det är möjligt, tillsammans med ett krav på 
att stödja övriga taktiska chefer. Som exem-
pel bör Logistikbataljonerna fullt ut tillföras 
armén så att Armétaktisk chef (ATCH) har 
möjlighet att taktikutveckla dessa förband 
på liknande sätt som Marinbasen taktikut-
vecklas under MTCH.

Kravet på stöd till övriga taktiska chefer 
måste tydliggöras så att det finns resurser 
tillgängliga i hela konfliktskalan. De förband 
ur övriga försvarsgrenar som förväntas stödja 
marinen måste därför utgöras av kontinuer-
ligt tjänstgörande personal med tillgänglig 
materiel. Stödet till marinen skulle sannolikt 
även öka den operativa förmågan hos de 
stödjande förbanden då de redan i fredstid 

skulle få värdefull övningstid genom att 
stödja den ständigt insatta marinen.

För att hantera marinens insatsberedskap 
så behöver MTCH ha direkt tillgänglig-
het till de förnödenheter som åtgår för den 
första tiden av en insats. Detta innebär att 
MTCH:s behov behöver prioriteras högt vid 
tilldelningen av materiel för förnödenhets-
försörjning och taktiska transporter, även 
på markarenan.

För att öka handlingsfriheten avseende 
förnödenhetsförsörjning bör FM utöka sam-
arbetet med Kustbevakningen, som i sin 
flotta har tillgång till mycket kompetenta 
fartyg som med mindre modifiering skulle 
kunna nyttjas för förnödenhetsförsörjning 
av marinens enheter.

De resurser som behövs vid högre konflikt-
nivåer måste skapas i fred, annars kommer 
de inte att vara tillgängliga. Detta kräver en 
insikt om att en operativt tillgänglig logistik 
vid högre konfliktnivåer är resurskrävande 
redan i fredstid, oavsett om den är intern 
eller om den upphandlas hos civila aktörer.

Inom området teknisk tjänst så bör FM 
beredas möjlighet att återta initiativet genom 
att skapa resurser för konfigurationsledning 
och ”end of life management”. Vidare bör 
de avtal som tecknas med civila leverantö-
rer utformas så att de innehåller krav på 
beredskap och tillgänglighet på stridsfältet 
i samtliga konfliktnivåer. Regeringen bör 
vidare överväga att låta FM förstärka egna 
verkstadsresurser för dimensionerande ma-
teriel och vapensystem som ett alternativ 
till upphandling hos industrin. Vidare bör 
nyckelpersoner inom den civila industrin 
krigsplaceras och anställas som tidvis tjänst-
görande för att säkerställa tillgänglighet och 
kompetens vid högre konfliktnivåer.

För att upprätthålla tillgängligheten över 
längre tider är marinen beroende av sina 
ordinarie baser. Skyddet av dessa baser be-
höver förstärkas, och det måste vara möjligt 
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redan vid lägre konfliktnivåer. Behovet av 
skydd sträcker sig över samtliga dimensioner, 
men behovet är tydligast i luftdimensionen 
då marinen saknar egen förmåga till kvali-
ficerat luftvärn.

Sammanfattningsvis så skulle ovanstående 
förslag leda till en effektökning av den ope-
rativa funktionen logistik, såväl inom den 
marina arenan som inom den övriga FM. 
Åtgärderna kan genomföras utan att även-
tyra C INS möjligheter till prioritering och 

kraftsamling och de skulle dessutom leda till 
att FM erhåller ökad handlingsfrihet. Rätt 
delegerat skulle detta vidare ge respektive 
TCH bättre möjligheter att anpassa krigfö-
ringen under pågående operation.

Författaren är örlogskapten, mariningenjör 
och genomgår den högre stabsutbildningen 
vid Försvarshögskolan. Han är ledamot av 
Kungl. Örlogsmannasällskapet.
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