
77

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-2007

TIDSKRIFT

Framtidens logistik

Under hösten besökte jag tillsam-
mans med ett antal andra ”NBF-
veteraner” Försvarsmaktens ut-

vecklingsanläggning för Nätverksbaserat 
Försvar (NBF). Mitt bestående intryck är 
att man på verksamhetssidan inom ramen 
för Ledsyst M genomfört en intressant 
utveckling av metoder och möjligheter för 
gemensam ledning och lägesbild. Utveck-
lingen har skett tillsammans med deltagare 
från andra länder och samverkande myn-
digheter i Sverige. Från att från början varit 
ett ”teknikprojekt” för att stödja militära 
insatser i en NBF-miljö har man nu kommit 
till en verksamhet i enlighet med konceptet 
”Effektbaserade Operationer (EBO)”, där 
samverkan med civila och politiska aktörer 
är en väsentlig del. 

Visningen var en del av DEMO 06, som 
avslutar projektets fas 2. I fas 3 kommer 
logistik och samtidig bekämpning att 
utvecklas.

Behovet av förändringar inom området 
logistik är stort beroende på förändringen 

Debatt

från invasions- till insatsförsvar, den nya 
uppgiftsbilden för Försvarsmakten och 
kraven på att sänka kostnaderna inom 
detta område.1 

Denna artikel syftar till att få igång en 
bred och öppen debatt om vad förändr-
ingen innebär, hur de framtida kraven ser 
ut för logistikverksamheten och vad detta 
leder till för behov av förändringar hos de 
olika intressenterna på såväl myndighets- 
som industrisidan.

Bakgrund 

Begreppet logistik
Begreppet logistik uppfattas idag olika av 
de berörda aktörerna. Försvarsmakten har 
definierat detta begrepp på följande sätt i 
Grundsyn Logistik:

Logistik syftar till att ge stöd till strate-
gisk, operativ och taktisk militär verksam-
het. Syftet uppnås genom att upprätta och 
bibehålla efterfrågad tillgänglighet, uthål-

1  Försvarsförvaltningsutredningen SOU 2005:96

av f d överdirektör Örjan Eriksson 
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lighet och rörlighet hos Försvarsmaktens 
förband och enheter.
  Logistik i Försvarsmakten omfattar 
produktion, styrning och kontroll av 
tillhandhållet stöd, vilket utgörs av både 
tjänster och tillgångar med tillhörande 
information.
  Logistik i Försvarsmakten omfattar 
stöd till såväl insatsorganisationen som 
grundorganisationen och kan utföras 
av egna resurser eller tillsammans med 
andra aktörer.

Min tolkning av denna definition är att 
följande aktiviteter i framtiden måste in-
rymmas i begreppet logistik:

Ledning av logistikverksamheten
Förnödenhetsförsörjning (anskaff-
ning, lagerhållning och distribution)
Underhåll (reparationer, tillsyner, 
översyner, modifieringar)
Drift och/eller tillhandahållande av 
funktioner på tillgänglighetsbasis
Tekniskt- och logistiskt systemstöd

Denna definition av logistik med tillhö-
rande tolkning visar att logistik än mer 
måste ses i ett helhetsperspektiv, som inom 
Akademien främst behandlas i avdelning-
arna IV och V men som egentligen berör 
alla avdelningar.

Skillnader i förutsättningar för 
logistikverksamheten mellan ett 
invasions- och insatsförsvar 
Under tiden för invasionsförsvaret fanns 
en tydlig hot- och målbild som grund för 

•
•

•

•

•

utformningen av Försvarsmakten. Avsak-
naden av dessa tydliga förutsättningar 
medför att Försvarsmakten i framtiden 
måste utformas för att ha ett stort antal 
förmågor, som kan anpassas till aktuella 
insatser. Omfattningen av förmågorna ökar 
genom dels osäkerheten i förutsättningarna 
för insatserna dels behovet av samverkan 
med såväl nationella som internationella 
aktörer inom ramen för EBO. Förändring-
en innebär en skillnad från en tydlig militär 
insats vid en invasion till en medverkan vid 
en insats för skydd av det civila samhället. 
Samhället blir alltmer beroende av flöden 
av varor, drivmedel, råvaror, elektricitet, 
m m. En störning i något eller flera av 
dessa flöden kan få en stor påverkan på 
funktionen i det civila samhället. Försvars-
makten måste ha förmågor att medverka i 
en säkring av dessa flöden i en hot- eller 
krissituation.

Sverige har under de senaste femtio åren 
deltagit i internationella insatser av olika 
karaktär. Tidigare har dessa insatser främst 
varit fredsbevarande eller humanitära. 
Framtidens insatser har och kommer tro-
ligen än mer att omfatta fredsframtving-
ande operationer, vilka kommer att vara 
dimensionerande för den förmåga insats-
förbanden skall ha.

Under tiden för invasionsförsvaret genom-
fördes regelbundet ett stort antal övningar på 
olika nivåer inom Försvarsmakten. Under 
1990-talet minskade övningsverksamheten 
till en mycket låg nivå, vilket fick stora kon-
sekvenser för förbandens duglighet och inte 
minst befälens färdighet och erfarenhet. Den 
framtida övningsverksamheten kommer att 
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alltmer omfatta internationella övningar 
och övningar med olika civila intressenter 
inom ramen för samhällssäkerhet.

Förutsättningarna under det kalla kriget 
bedömdes medföra relativ lång förvarning, 
vilket ledde till att materielen förrådshölls 
och kunde modifieras/anpassas under rela-
tivt lång tid. Kraven på kort förberedelsetid 
vid internationella insatser eller medverkan 
i samhällssäkerhet medför höga krav på 
förmågan att snabbt ordningsställa materi-
elen inklusive eventuella anpassningar.

Under invasionsförsvarstiden upprätt-
hölls en hög stabsberedskap på olika 
nivåer inom Försvarsmakten. Flygvapnet 
med ett stort antal flygplan i tjänst på flot-
tiljer spridda över landet och deltagande 
i incidentberedskapen gav ett flygvapen 
på ”krigsfot i fred” med förbandsorgani-
serade verkstadsresurser. Armén hade en 
omfattande fredsproduktion av soldater 
och förband på ett stort antal platser där 
förbanden även innehöll verkstäder. Mari-
nens verksamhet och underhåll präglades 
av intaget av värnpliktiga och att merparten 
av fartygen var i tjänst och understödda 
av varv i Sverige. En omfattande drift av 
sensor-, kommunikations- och lednings-
systemen genomfördes för incidentbe-
redskapen. Nu beslutade och genomförda 
åtgärder har lett till en kraftigt bantad 
fredsorganisation koncentrerad till ett fåtal 
platser jämfört med tidigare samt en lägre 
nivå på incidentberedskapen.

Anskaffning och underhåll av materiel 
har tidigare optimerats mot långa serier 
och stora volymer. En stor del av systemen 
har utvecklats och tillverkats av svenska 

företag och därigenom varit särskilt 
anpassade till de unika svenska kraven. 
Reservmaterielen har varit dimensionerad 
för strid under relativt lång tid. I framtiden 
kommer materielen att anskaffas i mindre 
serier och normalt i internationell samver-
kan. Kraven på interoperabilitet medför 
att svenska särlösningar blir undantag. 
Svensk försvarsindustri kommer att än 
mer koncentrera sig till vissa nischer och 
viss kompetens kommer att få säkras i 
internationell samverkan inom principen 
för ömsesidig säkerhet.

Tidigare har de olika försvarsgrenarna 
haft egna logistik- och underhållssystem, 
om än med vissa gemensamma nämnare 
som exempelvis reservdelsförsörjning. 
Dagens logistikstruktur har sin grund i 
invasionsförsvaret, vilket bland annat 
medför att exempelvis försörjningen av 
reservdelar och utbytesenheter sker på 
olika sätt vid förbandsproduktion i Sverige 
och vid internationella insatser. För en 
säker och rationell logistik kommer det att 
krävas samma principer och processer för 
logistiken vid insatser som vid förbands-
produktion.

Tidigare gällde att den omfattande ma-
terielmängden och förbandsproduktionen 
skapade förutsättningar för kvalificerade 
underhållsresurser inom såväl Försvars-
makten som industrin. Vid arméns och 
flygets underhållsavdelningar inom FMV 
genomfördes en sammanhållen utveckling 
av underhållssystemet för respektive för-
svarsgren. Ett resultat av denna utveckling 
är den idag etablerade LCC-metoden vid 
anskaffning av materiel. Den klart mindre 
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fredsorganisationen och förändringen i 
uppgifter leder till att Försvarsmaktens 
militära logistikresurser kommer att 
koncentreras till ledning av logistik och 
förbandsnivån. Industrin kommer att ges 
ett större ansvar samtidigt som volymen 
av underhåll kraftigt minskar.

Nuläge 
Inom området logistik har skett en succes-
siv anpassning till minskningen av organi-
sation och förband. Några mer strukturella 
förändringar har inte genomförts. Inom 
ramen för ”Offentlig och Privat samverkan 
(OPS)” har genomförts och pågår några 
”outsourcingar” från FM LOG till civila 
aktörer. Inom underhållsområdet har delar 
av reservdelsverksamheten centralt och 
lokalt förts över till industrin.

Aktörer inom logistik 
De aktörer på myndighetssidan, som 
främst berör logistikområdet är:

Inom högkvarteret Logistikchefen, 
Prod Log Insatsledningen, Arméns 
Taktiska Stab (ATS), Marinens Tak-
tiska Stab (MTS), Flygets Taktiska 
Stab (FTS)
FMV
Förband och teknikkontoren
Försvarsmaktens Tekniska Skola 
(FMTS), Försvarsmaktens Logistik 
(FM LOG)

På den civila leverantörssidan omfattar 
aktörsbilden av:

•

•
•
•

Konsultföretag för rådgivning och 
resursstöd 
Lager- och transportföretag
Service- och supportföretag för pro-
duktion av service, drift och underhåll, 
drift av infrastrukturer och tekniskt 
systemstöd
System- och produktföretag för ut-
veckling och produktion av system 
och produkter samt reparationer

Som en följd av den tidigare logistik-
strukturen finns det ett stort antal aktörer 
hos såväl myndigheter som industri, vilka 
alla strävar efter att bibehålla sina roller 
och att upprätthålla kompetens inom sina 
områden. Detta leder till att den tidigare 
strukturen bibehålls med merkostnader, 
som i slutänden får betalas av Försvars-
makten. Vidare försvåras en förändrad 
arbets- och ansvarsfördelning i enlighet 
med exempelvis OPS.

Infrastrukturer
Förnödenhetsförsörjning 
Försvarsmakten har genomfört och genom-
för en omfattande avveckling av materiel. 
Trots detta är materielen fortfarande spridd 
på många förråd för såväl allmän som 
organisationsbestämmande materiel. De 
stödsystem, som idag används, har kommit 
till under tiden för invasionsförsvaret och 
är optimerade främst mot att hålla reda på 
materielens fysiska placering och lager-
nivåer. Stödsystemen ger ett begränsat 
stöd beträffande materielens tillgänglighet 

•

•
•

•
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inför, under och efter insats. Fortfarande 
binds stora fasta kostnader i personal, loka-
ler, processer, parallella strukturer, m m.

I en nyligen genomförd analys av för-
nödenhetskedjan för reservdelar och utby-
tesenheter vid internationella insatser har 
det framkommit att det krävs 19 respektive 
16 steg i försörjningskedjan för att få en 
ersättning fram till förbandet och att dessa 
två försörjningskedjor är olika.

Resursledningssystem
Genom att respektive försvarsgren haft 
egna logistikstrukturer har även stödsys-
temen anpassats efter dessa och blivit 
olika. Vissa gemensamma system finns 
som exempelvis DELTA för reservdels-
försörjning. Huvudproblemet med dagens 
stödsystem är det stora antalet och därmed 
höga drift- och underhållskostnader samt 
att detta försvårar en utveckling mot 
”joint” och interoperabilitet. 

Det pågår en utveckling inom projekten 
PRIOR (Försvarsmakten) och RLS (FMV) 
för att minska antalet system och för att 
föra in modernare teknik. I båda dessa 
projekt är målet att nyttja kommersiella 
system i mycket större omfattning än tidi-
gare. Det finns dock en stor risk i att nya 
teknikplattformar kommer tidsmässigt före 
verksamhetsutvecklingen inom området 
logistik och att omsättningen sker i alltför 
stor omfattning med gårdagens förut-
sättningar. En annan avgörande fråga är 
vilka system Försvarsmakten själva skall 

investera i eller alternativt låta industrin 
leverera information till Försvarsmaktens 
logistiksystem.

Erfarenheter av internationella 
insatser
Detta avsnitt behandlar erfarenheter och 
analyser från ett svenskt perspektiv i form 
av insatsen i Liberia och från internatio-
nella erfarenheter från krigen i Irak.

Erfarenheter från insatsen i Liberia
Insatsen omfattade en styrka på maxi-
malt 240 personer med ett mekaniserat 
stridsfordon 90-kompani som grunddel. 
Förbandet skulle genomföra en FN-insats 
i Liberia med bas i en camp, som Irland 
lämnade.

Sammanfattningsvis visar erfarenhe-
terna ett stort antal små problem, som 
har hanterats av förbandet och stödjande 
aktörer. De tyngre systemen fungerade 
tillfredställande trots en svår miljö.

Här redovisas exempel på erfarenhe-
ter2 och ett antal problem före och under 
insatsen.
Materieltjänst: En viktig erfarenhet är att 
ett förband med kort tid för insats skall 
ha all sin materiel gripbar före beslut om 
insats. För en uppstart av en mission är det 
inte acceptabelt att materielen i förråd bara 
är uppfylld till mellan 50–90 % på kompani-
nivå, framförallt inte om bataljonen skall 
vara i ett annat land på trettio dagar. 

2  Sammanfattning av tekniske chefen Nils-Erik Lindbloms redovisning efter insatsen
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Fordon: Fordonen har i huvudsak haft hög 
standard och fungerat väl tekniskt även i 
den tropiska miljön.
Övrig materiel containers m m: Bataljonen 
har haft en bra standard på den övriga 
materielen, och containersystemet i alla 
dess varianter fungerar mycket bra vid 
uppstartning av missionen. Problem har 
funnits med miljöfrågor som vatten, vat-
tenrening, avlopp, kyla, värme, avfuktning, 
som dock lösts på plats.
Personlig materiel: När det gäller den per-
sonliga materielen så kan man konstatera 
att Försvarsmakten inte hade rätt personlig 
materiel och inte heller i tillräcklig mängd 
för att skicka ett förband till en tropisk 
miljö.
 Ammunitionstjänst: Ammunitionstjänsten 
har fungerat bra. Miljön har varit ett pro-
blemområde.
Drivmedelstjänst: Avseende stödet med 
drivmedelsleveranser så har detta fungerat 
bättre än väntat.
Teknisk tjänst: Containersystemet för tek-
nisk tjänst är ett mycket bra system och har 
visat att det även fungerar att användas i en 
tropisk miljö. Den mobila verkstadshallen 
fungerar även den mycket bra och kan sät-
tas upp inom en rimlig tid. 
  För den tekniska tjänsten är det även av 
största vikt att materiel är funktionsduglig, 
förrådsställd och redovisad på ett korrekt 

sätt samt att alla modifieringar är genom-
förda på hemmaplan. 

Reservdelsförsörjning: Reservdelsförsörj-
ningen av förbandet har i stort fungerat 
bra. 

Internationella erfarenheter
Studie av logistiken under Operation Iraqi 
Freedom
SAIC3 genomförde 2003, på uppdrag av 
US Department of Defence, en studie4 av 
logistiken under USA tre veckor långa in-
sats i Irak 2003, Operation Iraqi Freedom. 
Man gjorde där en jämförelse av logisti-
ken under Operation Iraqi Freedom och 
logistiken under den tidigare Operation 
Desert Storm 1991 (Irak/Kuwait-kriget). 
Målet var att identifiera problem inom 
logistikområdet samt svara på hur ”sense 
and respond logistics” kan lösa dessa samt 
att utvärdera de försök med S&RL som 
gjordes under Iraqi Freedom.

SAIC tar speciellt upp följande problem i 
traditionella logistikkedjor: 

Begränsningar i kommunikationen: Vid 
den snabba framryckningen framförallt i 
början av operationen hann inte de logis-
tiska funktionerna med. Speciellt gällde 
detta de kommunikationssystem som 
man skulle använda för att kommunicera 

3  Science Applications International Corporation, http://www.saic.com/
4   SAIC, The Sence and Response Logistics Capability and Operation Iraqi Freedom, 2003-08-11. Kan laddas 

ner från http://www.oft.osd.mil/library/library.cfm?libcol=6
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med de bakomliggande logistikförbanden. 
Detta innebar att man inte kunde sända 
beställningsorder på normalt sätt via det 
logistiska informationssystemet. 
Visualitet över materiel under transport: 
SAIC uppskattar att logistikpersonalen i 
realtid kunde följa och spåra ungefär två 
tredjedelar av all försörjningsmateriel som 
fraktades under Iraqi Freedom. ”Osynlig-
heten” på ungefär 30 % orsakade problem i 
logistikkedjorna och skapade fördröjningar 
i systemet. När materiel inte kunde spåras 
i logistiksystemet, skickade logistikperso-
nalen ut mer materiel till de stridande för-
banden än vad som behövdes. Som direkt 
följd av det kunde inte transportkapaciteten 
i operationsområdet utnyttjas på bästa sätt, 
och man levererade ibland för mycket av 
fel materiel vid fel tidpunkt.
Irrelevanta mätetal för logistikpresta-
tionen: De parametrar som används för 
att mäta logistiken fokuserar ofta på hur 
mycket material man lyckats frakta inom 
en viss tid. Framförallt fokuseras det på de 
mätetal som beskriver hur stor mängd man 
lyckas frakta till operationsområdet. Detta 
säger dock lite om hur väl man lyckas få ut 
materielen till de trupper som behöver den 
eller hur snabbt och effektivt man svarar 
på förändringar i efterfrågan. 
”Iron mountains” blev lukrativa mål: 
Under Operation Desert Storm byggdes 
lager med 60 dagars försörjning upp innan 
man påbörjade attacken. Dessa jättelager i 

krigsområdet kallas inom den amerikanska 
krigsmakten för ”Iron Mountains”. Proble-
met med dessa jättelager är att förutom att 
de tar mycket lång tid att bygga upp, ofta 
månader, är de mycket attraktiva mål för 
fienden. 
Överskott och brist av materiel hos de olika 
enheterna: Medan vissa trupper fick brist 
på materiel, stod andra inför situationen 
att de hade överskott. Det hände också att 
trupper fick materiel som de inte kunde 
använda sig av, t ex fel typ av ammunition. 
Även förband med överskott fick problem, 
då de stora kvantiteterna hindrade deras 
operativa rörlighet och reaktionssnabb-
het. 
Skydd av försörjningslinjerna: När Opera-
tion Iraqi Freedom avancerade så snabbt 
framåt, framförallt under de första da-
garna, blev försörjningslinjerna långa och 
utdragna och man kunde inte upprätthålla 
tillräcklig säkerhet för logistikförbanden. 
För att åtgärda det var man tvungna att 
avdela resurser från andra förband vilket 
satte ner dessa förbands förmåga att upp-
fylla sina primära mål.

Kritik mot klassiska logistiklösningar
Office of Force Transformation5 (USA) 
har kommit fram till följande analys av 
klassiska logistiklösningar.6

Klassisk logistik är inte tillräckligt lättrör-
lig för distribuerade adaptiva operationer: 

5  Office of Force Transformation, US Department of Defense, http://www.oft.osd.mil/
6  Lewandowski, Linda: Presentation on S&R Project: Co-evolution of an Adaptive Logistics Capability, 

Office of Transformation, US Department of Defense, 2003-08-06
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De klassiska logistiklösningarna medför 
långa tider, långa återanskaffningscykler 
och stora lager, vilket gör att systemet har 
svårt att anpassa sig för olika situationer. 
Lösningarna fungerar bäst vid mass-
operationer där all materiel trycks ut till 
förbanden, d v s en push-filosofi. Med den 
nya typen av krigföring krävs mer av en 
pull-filosofi där logistiksystemet kan känna 
av behov i realtid och svara på dessa. Da-
gens logistiksystem saknar möjligheter att 
omkonfigurera logistiknätverkets relatio-
ner, lager, eller distributionsstrategi vilket 
krävs av systemen i framtiden.

Klassisk logistik inkluderar en instabil 
kombination av push och pull signaler: 
Den verkliga efterfrågan är bara synlig i 
första nivån i de klassiska militära logis-
tiksystemen. Efter detta är efterfrågesigna-
lerna baserade på lageruppbyggnad. Detta 
ger uppenbara risker för stora påfrestningar 
i systemet och onödiga beställningar som 
följd. 

Klassik logistik är sårbar: Med dagens 
försörjningsstruktur koncentreras till-
gångarna långt bak i kedjan och blir 
därmed uppenbara måltavlor. Strukturen 
förlitar sig på linjära slagfält och en säker 
ankomstplats för gods, vilket inte alltid 
kommer att kunna tillhandahållas i mer 
fragmenterade slagfält. 

Klassisk logistik är ineffektiv: Stridande 
förband kan bara använda materiel och 
utrustning i sin egen kedja, och vanligtvis 
inte materiel och utrustning på hela slag-
fältet eller lager hos andra länder/organi-
sationer/allierade. Det gör att systemet blir 

ineffektivt då materiel måste transporteras 
från lager långt bakom linjerna istället för 
att man utnyttjar de resurser som finns 
nära tillhands.

Framtida krav 
Statsmaktens krav
Utgående från senaste försvarsbeslutet 
sammanfattas statsmaktens krav på För-
svarsmakten i att:

Genomföra följande uppgifter i prio-
ritetsordning

 1. Internationella insatser
 2. Nationell integritet
 3. Stödja samhället i svåra situationer
 4. Anpassning på sikt till väpnat  
    angrepp 

Genomföra en kraftfull minskning av 
kostnaderna för logistik 
Utveckla förmågor för att samverka 
med andra nationer och civila ak-
törer

Försvarsmaktens grundkrav
Försvarsmaktens huvudkrav på logistiken 
är att tillgodose insatsförbandens behov 
vid internationella insatser. Detta medför 
ett krav på att logistikstrukturen och lo-
gistiksystemen måste ha sin grund i verk-
samheten vid insatser. Likartade processer 
och rutiner måste gälla för verksamheten i 
Sverige som vid insatser. 

Ett annat prioriterat krav är reaktions-
snabbhet och flexibilitet medförande 
bland annat korta beslutsvägar, en operativ 
logistikledning, beredskap, förmåga att 
snabbt ta fram och etablera ett för insatsen 

•

•

•
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situationsanpassat logistiksystem, etable-
rade processer och metoder, visibilitet för 
materielen.

Det måste finnas en anpassad tillgänglig-
het och uthållighet före, under och efter 
insatser. Förbandens behov måste kunna 
tillgodoses dygnet runt alla dagar året 
runt. Logistiken måste kunna stå emot 
störningar och påfrestningar. Tillförlitlig 
information om materielens befintlighet 
och status måste säkras.

Med bland annat enkla och effektiva 
försörjningskedjor samt färre steg och 
aktörer än idag uppnås en effektivare 
resursanvändning. Förbandens behov 
vid nationell beredskap och produktion i 
Sverige måste tillgodoses med en anpassad 
och kostnadseffektiv logistik. Förutsätt-
ningar för Försvarsmaktens försörjning av 
logistikkompetens måste säkras. 

Logistikverksamheten måste uppfylla 
Försvarsmaktens krav på informationsför-
sörjning och informationssäkerhet i form 
av säkra och robusta kommunikationer, 
nätverksanpassning, behörighet, tillförlit-
lighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Verksamheten och systemen skall i 
huvudsak vara interoperabla med EU:s 
och/eller NATO:s logistikmetoder och 
standards med en förmåga till att vara 
”joint” nationellt, ”combined” internatio-
nellt och god samverkan med det civila 
samhället.

Förutsättningar för materielförsörjning 
Dagens materielförsörjningsstrategi har 
följande huvudbudskap:

Insatsförsvarets uppgifter och behov •

skall vara styrande för Försvars-
maktens materielförsörjning
Val mellan effekt, kostnad och 
handlingsfrihet skall vara medvetna 
och aktiva samt alltid redovisas
Antalet olika system skall minskas 
genom ökad teknisk systemsam-
ordning 
Via successiv kravanpassning skall 
i första hand befintlig materiel och 
marknadens möjligheter utnyttjas 
och endast i undantagsfall skall 
egenutveckling ske
Nyttan av internationellt materiel-
samarbete skall maximeras
Marknadens aktörer skall ges fler 
och större åtaganden

I denna strategi finns även ett behov av att 
ange den styrande principen för logistik-
verksamheten, som står för en väsentlig 
del materielens livstidskostnad. En möjlig 
princip kan uttryckas med att:

Tillgänglighet och logistik skall 
säkras med kvalificerade lednings-
resurser, minimering av egna pro-
duktionsresurser och ett maximalt 
utnyttjande av industrin och andra 
aktörer inom ramen för ömsesidig 
säkerhet

Förutsättningar för industriell 
logistikverksamhet
Sverige har som många andra länder 
haft som mål att säkra logistiken genom 
Försvarsmaktens resurser eller industri i 

•

•

•

•

•

•
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landet. Detta har varit möjligt genom den 
stora materielvolymen och den omfattande 
användningen av systemen. I framtiden 
kommer det inte att vara möjligt att bibe-
hålla dagens princip, utan den industriella 
delen av logistikverksamheten måste, som 
anges i materielförsörjningsstrategin, ges 
möjligheten att svara för merparten av den 

kvalificerade logistiken och internationell 
samverkan måste tillämpas. Berörd indu-
stri måste vara konkurrenskraftig även på 
internationell marknad.

EUROPEAN DEFENCE AGENCY 
(EDA)7 har i en rapport från 2006-11-20 
gett följande sammanställning över an-
skaffnings- och logistikkostnader per år:

European Defence Expenditure Data-Reform

Outsourcing   Є 11,1 Billion 
Operational & Maintenance  Є 40,2 Billion     20,8% of Total Defence Expenditure
Capital Investment   Є 40,6 Billion     21 %   of Total Defence Expenditure 

Equipement Procurement  Є 26,4 Billion
Infrastructure and Construction  Є    5,2 Billion
Research & Developement  Є   9,0 Billion

 (Icludes Research & 
 Technology E 2,2 Billion)

•
•
•

Outsourcing: Defence Expenditure on services contracted at the MOD/Ar-
med Forces level with service suppliers from outside the Ministry of Defence 
and/or Armed Forces. Note that the total amount “Outsourced” is probably 
higher as not all Member States are able to provide data.
R&D: Any R&D programmes up to the point where expenditure for produc-
tion of equipment starts to be incurred.
R&T: Subset of R&D – expenditure for basic research, applied research and 

De totala försvarskostnaderna för alla EU-länder med undantag för 
Danmark har angivits till 193 miljarder Euro.

Tabellen visar att ”outsourcing, operations and maintenance” är en större 
marknad än materielanskaffning. 

7   EUROPEAN DEFENCE EXPENDITURE in 2005
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För att vara en internationell aktör på den 
internationella marknaden för logistik 
krävs en viss storlek på verksamheten 
och att företagen är tunga leverantörer av 
dessa tjänster på sin hemmamarknad. För 
att i dessa sammanhang räknas som en 
tung leverantör måste företaget utöver en 
viss volym av olika logistiktjänster även 
kunna erbjuda tillgång till infrastruktur 
för logistikverksamheten och tekniskt 
systemstöd. Andra viktiga egenskaper hos 
en logistikleverantör är att på ett flexibelt 
sätt kunna medverka före, under och efter 
en internationell insats.

Grunder för framtida logistik

Sense and Respond Logistics
I USA har Office of Force Transforma-
tion8 under flera år arbetat med koncept 
för framtidens logistik. För att möta de 
krav som ställs på logistiken i Network 
Centric Operations har de utvecklat logis-
tikkonceptet Sense and Respond Logistics 
(S&RL) som beskrivs på följande sätt:

Sense and Respond Logistics is a trans-
formational, network-centric, knowl-
edge-driven concept that enables Joint 
effects-based operations and provides 

precise, agile support. Sense and Respond 
Logistics relies upon highly adaptive, 
self-synchronizing, and dynamic physi-
cal and functional processes.  It predicts, 
anticipates, and coordinates actions that 
provide competitive advantage across 
the full range of military operations.  
Sense and Respond Logistics promotes 
doctrinal and organizational transforma-
tion, and supports scalable coherence 
of command and control, operations, 
logistics, intelligence, surveillance, and 
reconnaissance.9

Ett annat sätt att beskriva Sense and Re-
spond Logistics där mer av ett ”Supply 
Chain” – perspektiv framhålls är:

an adaptive method for maintaining ope-
rational availability of units by managing 
their end-to-end support network10

Sense and Respond Logistics är det ame-
rikanska försvarets tänkta lösning för att 
klara de nya kraven. Idéerna har sitt ur-
sprung i ”Sense and Respond”-konceptet 
som är en övergripande affärsstrategi. Stra-
tegin bygger på att företag, som agerar i en 
mer och mer föränderlig omvärld måste 
anpassa hela organisationens handlande 
till att svara på oförutsägbara kundkrav. 

8  Office of Force Transformation, US Department of Defense, http://www.oft.osd.mil/
9  Operational Sense and Respond Logistics: Coevolution of an adaptive enterprise capability, Concept 

document, Office of Force Transformation, US Department of Defense, Long version 2004-05-06
10  SRLC Functional Concept, Office of Force Transformation, US Department of Defense, Draft version 

2003-06-20
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Denna typ av företag kommer hela tiden 
att försöka fånga upp influenser för att 
förändras kontinuerligt. Det är fundamen-
talt för ett sådant bolag att försöka snabba 
upp anpassningsloopen och genomgå så 
många anpassningar som möjligt inom en 
viss tidsram.11 

Ingångsvärden för Sense and Respond 
Logistics12  

Förutsätt att efterfrågan slutligen är 
oförutsägbar, vilket innebär att fram-
gång beror på snabbhet i igenkän-
nande av mönster och snabbhet i 
reaktion
Den bästa försörjningskedjan (Supply 
Chain) är inte längre den som är i hög 
grad optimerad, utan den som är i hög 
grad flexibel.
Organisera enheter och underenheter 
i ”modula förmågor” som förhandlar 
med varandra om utförande. Genom 
en moduluppbyggd nätverksorganisa-
tion kan en styrka snabbt anpassa sig 
till förändringar genom att addera, 
flytta eller ta bort moduler (resurser) 
som finns i nätverket.
Nätverk ”självsynkroniseras” dyna-
miskt via en gemensam miljö och ett 
antal gemensamma mål; vanligtvis 
finansiella eller kundnöjdhetsmått.
Sofistikerat IT-stöd möjliggör infor-

•

•

•

•

•

mationsdelning, tidigare signaler, 
uppföljning av åtaganden och omför-
delning av roller.
Nätverk är robusta och svåra att at-
tackera jämfört med raka kedjor. Ge-
nom att olika nivåer är sammankopp-
lade på olika sätt är de också mindre 
störningskänsliga, eftersom flera olika 
knytpunkter existerar.

Konceptet S&RL inkluderar13

○ Nätverksbaserad logistik stödd av en 
samling nätverksbaserade mjukvaru-
agenter som representerar leverantörer, 
konsumenter och resurser i nätverket.

○ Styrning och kontroll av logistiken i 
realtid

○ Friktionsfri logistik utan barriärer gen-
om Total Asset Visibility

○ Integration av den globala strategiska 
försörjningen och den taktiska logisti-
ken i insatsområdet.

○ Fokus på hur logistiken kan säkerställa 
operativa mål och reducera risk (i stället 
för optimering av logistikparametrar)

○ Dynamisk, kontinuerlig och integrerad 
logistisk planering

○ Logistisk styrning av information, 
kommunikation, och genomförandere-
surser 

○ Flexibla baser och framskjuten för-
sörjning, inkluderande sjöbaser, för 

•

11  Haeckel, S H: Adaptive enterprise: creating and leading sense-and-respond organizations. Harvard Busi-
ness School Press, Boston 1999. ISBN0-87584-874-5

12  Lewandowski, Linda: Presentation on S&R Project: Co-evolution of an Adaptive Logistics Capability, 
Office of the Secretary of Defense, Office of Transformation, 30 May 2003.

13  Operational Sense and Respond Logistics: Coevolution of an adaptive enterprise capability, Concept 
document, Office of Force Transformation, US Department of Defense, Long version 2004-05-06
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att stödja koncepten ”ship-to-objec-
tive-maneuver” (STOM), ”force-to-
objective-maneuver” (FTOM), and 
”operational maneuver from the sea” 
(OMFTS)

○ Logistikrelaterade kognitiva beslutsstöd 
som stödjer logistikoperationer och 
beslutsfattare.

○ Integrering av logistikfunktionerna med 
operativa enheter och säkerhetstjänsten, 
för att stödja befälhavare i beslutsfat-
tande. 

Fördelar som kan uppnås med S&RL
Konceptet Sense and Respond Logistics 
baseras på styrkan i adaptiva försörjnings-
nätverk och bidrar till att öka den styrkan 
genom att:14

Försörjningsnätverket är dynamiskt
Enheter såsom trupper, förband och vapen-
system är organiserade i ett nätverk, där 
enheter kan ses som noder som samman-
knyts av informationssystem. Genom att 
alla enheter ses som noder kan nya resurser 
lätt knytas till nätverket och noder som inte 
längre behövs tas bort eller omfördelas. 
Nätverket styrs av doktriner som förutsät-
ter förändringsbara försörjningsnätverk 
och att nätverket kan konfigureras om 
efter behov. Förändring i nätverksstruktu-
ren blir således ett normalfall snarare än 
en oförutsedd händelse, och avancerade 
ledningssystem kan sköta konfigureringen 

automatiskt som svar på förändringar i 
omgivningen. 

Förhandlingsbaserade relationer
Alla enheter i nätverket är potentiella 
kunder och leverantörer till alla andra 
enheter i nätverket. Alla enheter använder 
beslutsfattarens intention och detaljerade 
situationskännedom för att förhandla och 
synkronisera sina åtaganden. Genom att 
roller och åtaganden är dynamiskt defi-
nierade inom en given kontext kan den 
beslutsfattare som är mest lämplig för stun-
den fatta beslut. Alla enheter är beskrivna 
i termer av aktuella förmågor, inte statiska 
stridskrafter.

Nätverk är svåra att analysera och attackera
Ett nätverk där varje nod är sammankopp-
lad till nätverket på flera olika sätt gör att 
det är svårare att attackera än en rak kedja. 
Detta kan t ex ses som att det i logistikfallet 
finns flera alternativa leveransvägar eller 
leverantörer. Nätverket blir också mer 
robust om en nod oskadliggörs, eftersom 
både information och materiel kan använda 
andra anslutningar till nätverket.

S&RL stödjer distribuerade, adaptiva 
operationer
Den operationella lättrörligheten ökar 
genom att den logistiska tiden för över-
lämning senareläggs. Då kan t ex resurser 
i sista stund fördelas om till den enhet som 

14  Operational Sense and Respond Logistics: Coevolution of an adaptive enterprise capability, Concept 
document, Office of Force Transformation, US Department of Defense, Long version 2004-05-06
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behöver den bäst. Att vara flexibel är ett 
nyckelord och Sense and Respond fram-
håller transportflexibilitet och information 
framför stora lager. Genom väl utvecklade 
informationssystem kan även nätverket an-
passa sig till realtidsefterfrågan, som drivs 
av olika enheters signaler och sensorer.

Grunder för utveckling av 
Försvarsmaktens logistikverksamhet
Logistiken skall utvecklas från verksamhe-
ten vid internationella insatser, och samma 
metoder, processer och system skall gälla 
oberoende av om verksamheten är en in-
sats eller förbandsproduktion i Sverige. 
Logistikverksamheten skall bygga på en 
flexibel, anpassningsbar nätverksstruktur. 
Interoperabilitet och internationella stan-
darder skall tillämpas. 

Logistiken skall vara efterfrågestyrd 
och anpassad till förbandens behov på ett 
flexibelt sätt.

Genom minimering av egen logistik-
personal och maximalt nyttjande av indu-
strin och andra aktörer skall kostnaderna 
avsevärt reduceras och behovet av egna 
investeringar minimeras.

Förändringsprocess
Som tidigare framgått i denna artikel har 
förutsättningarna och uppgifterna för 
framtidens logistik förändrats i avsevärd 
grad. Genomförda och pågående förändr-
ing av logistikverksamheten är mer av 
anpassande karaktär och omfattar få stra-
tegiska åtgärder. Det kommer att behövas 
vissa strategiska ominriktningar för att få 
nödvändig förändring. Exempel på dessa 
beslut är:

Tydligare fördelning av uppgifter och 
roller vad gäller ledning och produk-
tion för de olika aktörerna.
Vilka uppgifter måste utföras av FM:s 
personal och gränsytan till indu-
strin?
Inom vilka arenor kan industrin 
medverka?
I vilken omfattning kan resurser från 
andra länder utnyttjas inom principen 
ömsesidig säkerhet?
Logistikverksamhetens del i materiel-
försörjningsstrategin

I följande underpunkter finns en idéskiss 
för den kommande förändringen.

Förändring för aktörerna FM och FMV
Högkvarteret renodlar sin verksamhet till 
strategisk och operativ ledning av logis-
tikverksamheten genom att styra de övriga 
aktörerna genom uppdrag, krav, prioriter-
ingar och uppföljning. Verkställande upp-
gifter delegeras till övriga aktörer.

För att samordna och effektivisera gen-
omförandeverksamheten oberoende om 
den genomförs vid förband i Sverige eller 
vid internationella insatser skapas ett ”lo-
gistik- och teknikcentrum” med följande 
huvuduppgifter:

Omsätta uppdrag, krav och prioriter-
ingar från Högkvarteret, i den löpande 
logistikverksamheten samt återrap-
portera resultat och erfarenheter
Omsätta årsvisa och långsiktiga be-
ställningar från förband och centrala 
myndigheter till avtal med externa 

•

•

•

•

•

•

•
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leverantörer. Avtalen möjliggör en 
kort och direkt väg mellan förband och 
leverantörerna i den löpande verksam-
heten inom som utom Sverige.
Utgöra supportcenter för förband 
vid insatser och vid verksamhet i 
Sverige 
Följa upp erfarenheterna av materi-
elen och logistikverksamheten samt 
återmata detta till olika intressenter
Följa upp de externa leverantörerna
Medverka i kompetensutvecklingen 
för officerare mot ledande befatt-
ningar inom logistik

Försvarsmaktens militära logistikperso-
nal koncentreras till ledningsresurser på 
taktisk och strategisk nivå samt förbands-
resurser för insatser och produktion av 
förband. De förbandsbundna resurserna 
inriktas mot följande uppgifter för logis-
tikverksamheten:

Transport, upprättande och återställ-
ning
Åtgärder före och efter användning
Start, parameter- och funktionsändr-
ing, systemövervakning och funk-
tionskontroll
Funktionsåterställning (felavhjälp-
ning), reparation och underhåll på 
plats
Användarstöd 
Reservmaterielförsörjning.

Leverantörsbilden förändras genom att de 
verkställande uppgifterna inom FM LOG 
förs över till industrin. Ett större eget 

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

ansvar för industrin kan uppnås genom 
användning av externa tjänsteleverantörer 
inom exempelvis följande områden:

Servicetjänster (Militärrestauranter, 
ekonomistöd, telefonväxlar, m m)
Förnödenhetstjänster
Drift-, underhåll och tekniskt sys-
temstöd
Infrastruktur och informationsförsörj-
ning för logistik

Industrin förutsätts kunna samverka sins-
emellan för att kunna erbjuda en samlad 
lösning inom ramen för ovan angivna 
avtal. Leveransen sker direkt till respektive 
förband inom ramen för gällande avtal 
och/eller order.

I denna arbetsfördelning kommer huvud-
uppgifterna för FMV att vara:

Styra anskaffningsverksamhetens logi-
stik inom ramen för Försvarsmaktens 
uppdrag och materielanskaffnings-
strategin 
Genomföra outsourcing av verksam-
heter inom området logistik

Infrastrukturer
Den framtida infrastrukturen för logistik 
medför att logistikkedjorna integreras och 
utgör ett flexibelt och effektivt stöd vid 
insatser. Delad information realiserad med 
NBF:s tjänstebegrepp kommer att möjlig-
göra effektivare informationshantering och 
mindre investeringar i egna stödsystem. 
En förutsättning för samverkan mellan de 
olika aktörerna är väldefinierade gränssnitt 

•

•
•

•

•

•
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och aktörsgemensamma processer. I stället 
för stora, dyra och riskfyllda utvecklingar i 
infrastruktur och stödsystem måste utveck-
lingen ske i successiva steg.

Förändring för industrin
Även för industrin måste ske omfattande 
anpassningar för att svara upp mot de 
framtida kraven.  

Det kommer att öppnas en marknad 
inom exempelvis ovan angivna områden 
för nya aktörer, som normalt även verkar 
på civil eller internationell marknad. Nya 
koncept och konkurrens kommer att vara 
en viktig del för kostnadsminskningen. 
De framgångsrika industrierna måste 
vara så konkurrenskraftiga att de även är 
starka aktörer på civil och internationell 
marknad.

Industrins förmåga och vilja att även 
verka i insatsområden kommer att ha en 
påverkan på rollfördelningen mellan staten 
och industrin.

Från att tidigare ha varit leverantörer 
av specifika tjänster inom logistiken, där 
FM och FMV haft omfattande resurser för 
systemsammanhållning och systemintegra-
tion, kommer en förskjutning av uppgifter 
och ansvar att ske till industrin, med målet 
att industrin tar ett tillgänglighetsansvar för 
ett system, infrastruktur eller verksamhet 
som exempelvis reservmaterielförsörj-
ning.

Ett generellt krav på industrin är att 
kunna samverka sinsemellan för att kunna 
uppfylla kraven vid en upphandling av lo-
gistikverksamhet på tillgänglighetsbasis.

The transformation of the Swedish Armed 
Forces from an invasion defence organi-
sation into a defence force focusing on  
international operations as their main task 
has also brought about a change in  the 
conditions governing logistics. During 
the time when our defence efforts were 
directed towards repelling an invasion the 
vast majority of all defence matériel was 
stored and could be produced and procured 
due to a system of long-term planning op-

Summary

Logistics for the Future

by Deputy Director General Örjan Eriksson

timising costs and reliance on the Swedish 
defence industry’s production resources. 
The Swedish Armed Forces also possessed 
great military logistic resources. Today this 
logistic system is too expensive and must 
be changed with a view to reducing costs 
to a considerable degree.  

For international operations the demand 
for interoperability is also very important 
when considering various logistic solu-
tions. The Armed Forces must have the 
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same processes and logistic chains both 
when working outside and within Sweden. 
International operational necessities must 
guide the process. Sweden must fund new 
logistic concepts like “Sense and Respond 
Logistics” in the US. The logistic sys-
tem must be flexible and fit for use in a 
network structure based on international 
standards.

The process of change to meet these future 
demands must deal with the following 
issues:

• A more clear-cut division among actors 
as regards Command-and-Control, and 
production 

• Guidelines for assigning tasks to be 
performed using the Armed Forces’ 
military resources and  industry respec-
tively

• Specifying such operational areas as 
are suitable for industry using  civilian  
personnel

This will make it possible for industry to 
use outsourcing, availability contracts and 
infrastructures. New industrial actors will 
enter the market and this will lead to more 
intense competition. Successful logistic 
companies must be able to work together 
with other companies and be competitive 
players on the  international market.


