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Vad innebär EU-Battle Groups insatstid för dess transporter? 
 

Sverige har med sina åtaganden inom EU Battle Groups tagit ansvar för en militär verksamhet som kräver stora 
mått av rörlighet med snabb insatstid. Troliga konflikthärdar kommer inom en överskådlig tid att uppstå långt 
ifrån Skandinaven vilket kräver planering och snabba transporter med stor kapacitet samt lång räckvidd. En 
allvarlig kapacitetsbrist i en svensk Battle Group utgörs av bristen på nationella resurser för strategiska 
transporter. Avsaknaden av egna militära strategiska transportresurser gör att behovet av civila aktörer och nya 
gemensamma samverkansformer inom kommunikationstjänsten aktualiseras. 
 
Uppsatsens syfte är att analysera hur EU Battle Groups insatstid påverkar transporterna och dess 
transportförberedelser. 
 
Metodmässigt bygger uppsatsen på ett antal frågeställningar vars svar söks genom litteraturstudier och 
kvalitativa intervjuer. Den teoriansats som ligger till grund för denna uppsats är systemteorin vilken i sin tur 
har kompletterats med System Dynamics och dess systemformalisering av materielflöden. 
 
Resultat visar på att EU BG med nuvarande resurser inte kan hålla uppsatta tidskrav men med bättre 
förberedelser kan transporterna påskyndas. För att rådande insatstid skall kunna hållas krävs ett säkerställande 
av tillgängliga och kontrollerbara strategiska transportresurser. Det konstateras även att omlastningar och byte 
av transportsätt kan skapa stora fördröjningar i transportkedjan. 
 
Uppsatsens vetenskapliga bidrag är att modellen kan ligga till grund för en utveckling av ett 
simuleringsverktyg för beräkning av transportvolymer. 
 
Nyckelord: Battle Group, logistik, SALIS, insatstid och strategiska transporter. 
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Abstract 

  
What implications do the deployment timeframes for the EU Battle 
Groups have in terms of transport? 
 
Because of her commitment to the EU Battle Group concept, Sweden has 
assumed responsibility for military action requiring a high degree of mobility 
and rapid deployment. In the foreseeable future, conflicts will probably occur 
far from Scandinavia, which demands planning rapid, long-distance movement 
using considerable transport resources. A lack of military strategic transport 
capability raises a need for civilian organisations and new forms of cooperation 
in the field of transport and movement. 
 
The purpose of this essay is to analyse how the EU Battle Group’s deployment 
timeframes affect transport and transport preparations. 
 
The methodology of this essay is based on the definition of a number of 
questions, and the search for their answers through the study of literature and 
qualitative interviews. The essay is built on the system theory, which in turn 
has been supplemented with System Dynamics and its formalisation of material 
flow. 
 
The results show that present resources do not allow the EU Battle Groups to 
meet the specified timeframes for transport and movement, although better 
preparation can speed things up. To meet the current deployment timeframes 
there is a requirement for existing strategic transport resources as well as 
control of additional transport resources. Re-loading and changing means of 
transport can create serious delays in the transport chain. 
 
In scientific terms, the model used in this essay may form the basis for the 
development of a simulation tool for the calculation of transport volumes. 
 
Key words: Battle Group, logistics, SALIS, deployment and strategic transport. 
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1. Inledning 
Deltagandet i internationell krishantering är en central del av svensk 
säkerhetspolitik. Insatserna skall bidra till global fred och säkerhet, vilket också 
kommer oss i Europa till del. Vi kommer successivt att öka vår förmåga att bidra 
med militära resurser i internationella snabbförband, ledda av FN, EU och 
NATO.1 

 
1.1 Bakgrund 
Transport av stridskrafter inom och utom Sveriges gränser är inget modernt 
påfund. Under vikingatiden genomfördes manövrar från Sverige både i öster- 
och västerled för att idka handel samt föra krig. Förmågan till långa transporter 
har nedtonats på senare tid, detta eftersom Sveriges neutralitetspolitik har 
medfört att stridskrafterna enbart varit ämnade att användas inom rikets 
gränser.  
 
Försvarsmaktens ominrikting innebär en omställning från ett invasions- till ett 
insatsförsvar som snabbt skall kunna verka där konflikter eller kriser uppstår, 
även utanför Sveriges gränser. Ett konkret tecken på detta är den 
snabbinsatsstyrka, EU Battle Group (hädanefter EU BG) som Sverige förbundit 
sig att sätta upp och vara operativ år 2008-01-01. Sverige är Lead Nation för 
styrkan som även kommer att omfatta deltagande från Norge, Finland, 
Storbritannien och Estland. Insatstiden är fastställd till fem till tio dagar med en 
aktionsradie om 1000 mil från Bryssel. Med bakgrund mot detta tillsammans 
med en underhållssäkerhet om 30 dagar blir transportbehovet omfattande och 
måste därmed vara väl planerat. 
 
Erfarenheter från tidigare utlandsmissioner är väl befästa. Missionernas 
uppgifter har dock tidigare varit av mer stationär karaktär och dess 
förberedelser har givits den tid som behövdes, i princip inget förband lämnade 
Sverige innan förberedelserna var klara. Förbandens uppgift var vanligtvis 
bevakning och separation av parter vilket i huvudsak skett utan tung materiel 
eller stridsfordon. Sverige har på senare tid genomfört mission i Kongo dit en 
flygplatsenhet med dess materiel transporterades. För närvarande pågår 
missioner i Kosovo och Liberia där även stridsfordon nyttjas till stor del vilket 
gör att det finns viss erfarenhet av tunga och långa transporter. 
 
Sverige som enskilt land och dess avsaknad av egna strategiska transporter är 
inte unikt, läget är liknande i stora delar av Europa.  Ur ett europeiskt 
perspektiv skulle säkerställandet av gemensamma lösningar kanske kunna ge 
synergieffekter och därmed vara en framgångsfaktor i frågan.  
 
Sverige har på senare tid blivit mer utåtriktat avseende försvarspolitik och gått 
från att agera som alliansfri ensamaktör inom eget territorium till att bli en del 
av ett europeiskt försvarssamarbete med hela världen som arena. Denna nya 
inriktning som grundar sig på att snabbt agera där konflikter eller kriser uppstår 

                                                 
1 Björklund Leni, Försvarsminister, Anförande, Folk och Försvars Rikskonferens, Sälen,  
 2005-01-18. 
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ger en ny dimension avseende logistikens och därmed transporternas betydelse 
vid planering och genomförandet av operationer. Ämnet blir allt mer aktuellt 
när Försvarsmakten i den senaste Materielplanen och sina Budgetdirektiv 
fastställer att TP84- systemet skall livstidsförlängas och förmågan att stödja 
inom internationell tjänst skall prioriteras. 2 
 
1.2 Problemformulering 
Diskussioner om stående och insatsberedda styrkor under EU: s regi har pågått 
under en längre tid och dess förespråkare har framhållit reaktionstidens 
fördelar. Utfallet av de numera befintliga insatsstyrkornas förmåga att snabbt 
komma på plats i ett operationsområde har dock inte undersökts med 
vetenskapliga metoder. I huvudsak vilar argumentationen om EU BG: s snabba 
insatstid på antaganden om att styrkan genom sin befintlighet har hög 
reaktionstid. Ett sådant påstående är nog de flesta bedömare överens om, även 
om det inte finns något empiriskt stöd för detta antagande. 3 
 
En allvarlig kapacitetsbrist för en svensk Battle Group utgörs av brist på 
nationella eller andra tillgängliga resurser för strategiska transporter. Tidigare 
analyser inom Försvarsmakten visar att snabbinsatsstyrkan är ”fullt möjlig att 
transportera”, men hur? De delar som flygtransporteras ställer stora och höga 
krav på den begränsade transportkapacitet som Sverige och EU för närvarande 
förfogar över. Alternativ med kombinationer av tåg, landsvägs-, sjö- och 
flygtransport säkerställer dock inte med automatik att den givna insatstiden kan 
uppfyllas då avstånden antas vara långa samt omfatta andra kontinenter. 4 Den 
första beredskapsperioden för Sveriges del sker i samverkan med Finland, 
Norge, Estland och Storbritannien. Detta skapar en situation där lagring av 
krigsmateriel kan komma att ske i annat land vilket innebär att politiska 
komplikationer kan uppstå. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur EU BG: s insatstid påverkar 
transporterna samt dess transportförberedelser. 
Som grund för analysen ligger tre frågeställningar; 
 

• Hur kan en insats med EU BG påskyndas ur ett transportperspektiv? 
• Kan insatstiden om tio dagar hållas? 
• Hur påverkar utgångsbaseringen insatstiden? 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Med TP-84 systemet avses Sveriges 8st C-130 och dess organisation. 
3 McCarthy Patrick A, Building a Reliable Rapid-Reaction Capability for the United Nations,  
   (International Peacekeeping, Vol 7), 2000, s. 139. 
4 Svensson Anders Mj, HKV/STRA, Intervjuv, 2005-01-13. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- Uppsats FHS beteckning 19100:2000 
ChP 03-05 
Mj Sven Hansson 2005-04-20 Sida 5 (42) 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen består av fyra delar. Som grund till denna uppdelning ligger 
uppsatsens teorianknytning som utgår från systemteorin. Utifrån systemteorin 
genomförs därefter en systemanalys. Systemanalysens fyra steg ger därmed en 
disposition som uppsatsen följer.5  
 
– Första delen, kapitel ett till och med tre, består av uppsatsens teoriansats. Här 
beskrivs uppsatsens bakgrund och syfte, frågeställningar samt teori och metod.  
 
– Andra delen, kapitel fyra, omfattar uppsatsens empiriska innehåll och här 
sker en nulägesbeskrivning av Sveriges koppling till EU Battle Group, svenska 
ledningsförhållanden samt tillgängliga transportresurser. Syftet med detta 
kapitel är att ge en bild av Sveriges bakgrund, inriktning och aktuell planering 
av den internationella tjänsten. 
 
– Tredje delen, kapitel fem, består av en analys av insamlat material. Här 
belyses de faktorer som påverkar insatstiden i förhållande till uppgifter, 
beslutsfattande och transportgenomförande.  
 
– Fjärde delen, kapitel sex och sju, omfattar en resultatdel, slutdiskussionen 
samt uppsatsens sammanfattning. Kapitel sex återknyter till studiens 
övergripande syfte/problemområde och innehåller värderingar av resultatet. 
Först värderas resultatet i relation till uppsatsens frågeställningar. Därefter 
diskuteras svaren på uppsatsens frågeställningar och till sist redovisas egna 
tankar och synpunkter i ämnet. I slutdiskussionen lämnas även förslag på hur 
EU BG: s transportförberedelser och insatsen kan påskyndas. 
 
1.5 Avgränsningar och antaganden 
Uppsatsen skrivs med inriktning mot operativ/strategisk nivå med syfte att 
förklara och ge läsaren förståelse för EU BG och dess transportbehov. Som 
grund för kommande resonemang ligger beräkningar, antaganden och 
erfarenheter från den pågående Liberiamissionen.6  
 
Uppgifter och information som avhandlas i uppsatsen omfattar tiden fram till 
och med 2005-02-15. 
 
Analysen avgränsas till flyg- och sjöburna transporter då det antagna 
konfliktområdet ligger utanför den europeiska kontinenten vilket utesluter 
landtransporter. Väg och järnvägstransporter kommer enbart att förekomma 
som delmoment i transportkedjan. 
 
Ett antagande är att politisk vilja att stödja samtliga EU BG: s uppgifter och 
insatser enligt EU: s bestämmande består.  
 

                                                 
5 Carl Norrbom, 1971, Systemteori - en introduktion, s. 10. 
6 Asp Anders, HKV/OPIL/G4, Anförande, Uppsala, 2005-02-01. 
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Svensk logistikstyrning och planering vilar på OPI-4 vilken formellt upphört 
gälla från årsskiftet 04/05. I väntan på den kommande skriften Grundsyn 
Logistik nyttjas OPI-4 tills vidare och i uppsatsen nyttjas vissa delar i OPI-4 då 
dessa bedöms förekomma i oförändrad form i Grundsyn Logistik. OPI-4 kan 
därmed anses giltig under en övergångsperiod. 
 
Uppsatsen avgränsas till transporter syftande att nå operationsområdet med 
uppgiften väpnad strid. Uppsatsen omfattar således ej fortsatta 
underhållstransporter. 
 
1.6 Centrala Begrepp 
EU Battle Group är en ny verksamhet som efter beslut om dess verkställande 
utvecklas och anpassas efter deltagande länders specifika förutsättningar. Detta 
innebär att det för närvarande inte finns en klar definition hur en EU BG skall 
se ut och nedan ges en egen tolkning. EU BG och dess uppgifter kommer att 
vidareutvecklas senare i uppsatsen. Begrepp som strategisk rörlighet, 
strategiska transporter och logistik förekommer i olika former och definieras 
här ur ett svenskt perspektiv.  
 
Battle Group 
En nationell eller av flera nationer sammansatt styrka som står i beredskap för 
att med EU-mandat kunna sättas in i konfliktsituationer, kriser eller på annat 
sätt förebygga krisers uppkomst. 7 
 
Logistik.8 
Logistik är en operativ verksamhet. Med logistik avses i detta dokument de 
operativa stödfunktionerna underhållstjänst, kommunikationstjänst samt hälso- 
och sjukvård.9 
 
Logistik är planering och genomförandet av förflyttning samt vidmakthållande 
av stridskrafter. I sin vidaste betydelse kan det ses som den verksamhet som 
vid militära operationer handlar om:10 
 
– Konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, distribution, 
underhåll, avveckling samt avyttrande av materiel, 
– Transport av personal, 
– Anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift samt avyttring av 
anläggningar. 
– Anskaffning eller tillhandahållandet av tjänster och 
– Stöd med sjuk- och hälsovård 
Ovanstående definition överensstämmer även med NATO: s definition och 
skall tillämpas anpassat till vad situationen och läget kräver. Som framgår av 

                                                 
7 Se kap 4.2 
8 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s. 16. 
9 Ibid, s.14. 
10 Ibid, s.5. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- Uppsats FHS beteckning 19100:2000 
ChP 03-05 
Mj Sven Hansson 2005-04-20 Sida 7 (42) 
 
definitionen är begreppet ”logistik” ett samlingsbegrepp som i sin vidaste 
betydelse kan innehålla beskrivna verksamheter. 11 
 
Logistik är operativ verksamhet. Med logistik avses i detta dokument de 
operativa stödfunktionerna underhållstjänst, kommunikationstjänst samt hälso- 
och sjukvård. Logistik är en avgörande verksamhet för insatsorganisationens 
uthållighet.12 
 
Insatstid  
Med insatstid avses den tid det tar för 40-50 % av EU BG att från order 
transporteras till insatsområdet och påbörja sin uppgift.13 
 
Tidsbegrepp vid transporter14 
Ett antal tidsbegrepp definieras för att kunna beskriva och arbeta med gods- 
och resursflöden. De har ofta en stark koppling mellan tidsdimensionen och 
resursanvändningen.  

• Kontrakterad tid är den tidpunkt vid vilken den avtalade transporten 
måste vara genomförd.  

• Initial tid anger den tidpunkt när transporten tidigast kan påbörjas.  
• Kapacitetsreservering kan uppstå vid transport av explosiva varor eller 

annan farlig last som inte får samlastas med annan last vilket förhindrar 
lastoptimering.  

• Tidskapacitet är motsvarigheten till engelskans slot och innebär ett i 
tiden väldefinierat nyttjande av en resurs vilket skapar en tidskapacitet. 
Denna kan vara exempelvis vara tillgång till en kajplats under en 
väldefinierad tidsperiod eller en landningstid på en flygplats. 
Reservation av slot är alltid förknippat med kostnader och dessa 
påverkas vanligtvis av tillgång och efterfrågan.  

 
Strategiska transporter  
Strategisk transport sker med start och/eller slutpunkt i eller utanför Sveriges 
gränser. Med strategisk transport avses även annan internationell transport, t ex 
transport av internationella förband som transiterar svenskt territorium. 
Strategisk transport leds av den operativa transportledningsorganisationen.15 
 
Med transport avses förflyttning av förband, personal och/eller förnödenheter. 
Transport leds som regel av en transportledningsorganisation. 
 
SALIS 
Strategic Airlift Interim Sulotion (SALIS) är ett europeiskt samarbete där 
nationer kan upphandla flygtid i förhand. Projektet beräknas vara operativt från 
och med 2006 där både Sverige och Finland beräknas delta inom kort16. 
 
                                                 
11 NATO, Logistics Handbook, § 103, 1997, s.1. 
12 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s. 14.  
13 Engelbrektsson Karl, Öv, HKV, GRO/Koordinator EU-Battlegroup. 
14 Lumsden Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund 1998, s. 33. 
15 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s. 29. 
16 Wiggen-Carlsson Kent Mj, HKV, KRI UH/Kom, Intervju, 2005-02-10. 
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Lead Nation 
Av FN, OSSE eller EU utsedd nation vars uppgift är att leda mission med flera 
deltagande länder. Lead-nationen ansvarar bland annat för utformning av 
huvudkvarter, manöverenheten samt strategiska- och taktiska 
transportkapaciteter. 
 
1.7 Material 
Vid vetenskapligt arbete är det viktigt att förhålla sig källkritiskt till nyttjat 
material. Detta blir än mer viktigt i denna uppsats då det underliggande 
materialet grundar sig på en verksamhet som ännu är under uppbyggnad. 
 
Det tryckta och otryckta material som nyttjas i denna uppsats är att anse som 
bearbetade källor och kan anses uppfylla kravet på äkthet och tidssamband. 
Avhandlat material har utgivits under, eller i nära samband med den tidsperiod 
som uppsatsen skrivs.  

 
I uppsatsen nyttjas endast öppna källor för litteraturstudier. I begränsad form 
sker kompletterande intervjuer med personal som är initierade deltagande i 
styrkans planering och uppbyggnad. 
 
Del av tillgängligt underlag är i form av arbetspapper under upparbetning 
vilket begränsar möjligheten till att finna skriven fakta i form av beslut.  
 
Samtliga källor som nyttjas i uppsatsen är av icke hemlig karaktär och kan 
därmed verifieras.  

 
1.8 Forskning och tidigare utgivet material 
Vid sökning av tidigare forskning eller utgivet material går det inte att finna 
underlag som avhandlar liknande frågeställning och syfte som denna uppsats. 
Däremot finns det tidigare uppsatser/forskning vid Försvarshögskolan som på 
olika sätt tangerar de frågeställningar som behandlas i detta arbete. Det finns 
ett stort och omfattande material avseende transport av exempelvis, rå-, 
konsumtionsvaror och drivmedel för den civila marknaden. Det finns även 
material som beskriver olika logistikfunktioner och koncept såsom Just in Time 
och Supply Chain Management m.fl. 
 
År 2003 vid FHS, utgavs uppsatsen Förhållandet mellan insatsberedda styrkor 
och insatstider av Mj Anders Asp. Han diskuterar insatstider ur ett FN-
perspektiv där vissa beröringspunkter finns med denna uppsats. Resultatet i 
Asps arbete var att det inte gick att finna något statistiskt samband mellan 
mängden insatsförberedda förband och stationeringförseningar. 
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2 Teori 

I boken Forskningsmetodik17 beskrivs kraven som gäller för en teori eller 
modell, den skall vara enkel och fruktbar. Modeller skall befrämja fantasi och 
kreativt tänkande, inte hindra utövaren i sitt verk.18 
 
En teori kan vara antaganden eller påståenden som reder ut händelser i någon 
form eller ett verktyg att systematisera vår kunskap. Den kan även förklara 
givna fakta och eventuellt förutsäga nya.19 Utgångspunkten är fakta samt 
företeelser vilkas sammanhang och funktion är mer eller mindre okända. Från 
de fakta som är givna konstrueras hypoteser eller frågeställningar.20 
 
2.1 Vald teori 
Den teori som ligger till grund för denna uppsats är systemteorin. Motivet för 
nyttjandet av denna teori grundas på att uppsatsens frågeställningar torde vara 
lämpliga att forma ur ett systemvetenskapligt perspektiv. Uppgiften utgår från 
en helhet där ingående komponenter studeras vilket stämmer med detta verk. 
Systemteorin fokuserar i högre utsträckning på relationer mellan komponenter 
än på konstanta egenskaper hos dessa.21 
 
Med systemteori avses teorier om hur olika former av system är konstruerade 
respektive kan konstrueras. Systemteori koncentrerar sig i högre utsträckning 
på relationer mellan strukturer än på konstanta egenskaper hos dessa. 
Komponenter kan vara materiel, människor, egenskaper, aktiviteter och 
liknande. Relationer eller beroendeförhållanden kan vara ensidiga eller 
ömsesidiga och beroende på systemens komplexitet, lätta eller mycket svåra att 
uppfatta på ett relevant sätt. 22 
 
Lösningen av ett problem inom Systemteorin ter sig som en del av lösningen 
av ett annat avhängande problem. För att nå den övergripande målsättningen 
måste ett antal delsystem eller komponenter utarbetas för att kunna beskriva 
systemets relation till målsättningen. 23 Systemen är sammansatta av 
komponenter som samverkar för dess helhet och övergripande målsättning.24 
Systemtänkandet är helt enkelt ett sätt att skapa en överblick av ett system och 
dess delkomponenter som helhet betraktat.25 
 
 
 

                                                 
17 Holme Idar Magne, Krohn Solvang Bernt, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1990,    
     s.34.    
18 Ibid s, 34. 
19 Ulfving Lars, Spegellabyrinten, FHS, Elanders Gotab AB, Vällingby 2002, s. 28. 
20 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 36. 
21 Norrbom Carl, Systemteori- en introduktion, Beckmans Tryckeri AB, Stockholm 1971, s. 9. 
22 Ibid, s. 10. 
23 Ibid, förtext. 
24 Churchman C.West, Systemanalys, 1978, s. 13, 21. 
25 Ibid, s. 20. 
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System Dynamics26 är ett begrepp och ett synsätt som uppkom på 1950-talet 
av Jay W. Forrester. Detta synsätt och kommer att komplettera teoriansatsen i 
detta arbete framförallt vid utformande av olika slags modeller. System 
Dynamics är ett systemtänkande som anses vara ledande när man vill skapa en 
förståelse för den inre dynamiken, trögheten, tidsfördröjningar och 
återkopplingar i ett system. Det centrala budskapet i System Dynamics är att 
det är den inre strukturen i ett system som bestämmer dess beteende.  
 
Materielflöden är centralt vid system för produktion och distribution med på 
varandra följande lager och orderprocedurer. Normalt sätt uppstår tendenser till 
kraftig förändring av leveransförmåga vid förändringar i orderläget. Skälet till 
detta är en kombination av tidsfördröjningar och olika funktioners beslut.27 
Flödet av information och material påverkas enligt denna modell sekventiellt 
av förändringar i beställningar. Dessa flöden analyseras för att bestämma hur 
hela systemet beter sig för varje del. Information som behövs kan hämtas ur 
historiska data som beskriver kund- och leveransmönster vidproduktion samt 
distribution.28  Ett gott informationsläge behövs för att kunna fatta snabba 
beslut avseende beställningar och därmed begränsa leveransfördröjningar. 
Informationen skall vara dubbelriktad och omfatta både leverantörer samt 
beställare/nyttjare.29 
 
Att nyttja systemteori ger utövaren stor handlingsfrihet då den inte ger exakta 
tillvägagångssätt utan lämnar stor frihet för användaren av densamma att 
förstå, tolka och utöva teorin. Detta innebär å andra sidan att mätvärden och 
beräkningsgrundande modeller kan sakna jämförelsegrund med tidigare eller 
liknande vetenskapliga undersökningar. 
 
2.2 Teorimodeller och modellbildning 
Utgångspunkten för uppsatsen är att analysera; hur EU BG: s insatstid påverkar 
transporterna samt vilka transportförberedelser som krävs. Med detta som 
förutsättning och med vald teorianknytning kommer tillvägagångssättet att vara 
en induktiv användning av ett antal beroende och oberoende variabler för att 
utreda den aktuella frågeställningen. 
 
För att senare i uppsatsen fastställa dessa variabler kommer nedanstående 
konceptuella modell att ligga till grund för utformning av vidare arbete samt en 
adekvat analysmodell. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Goodman Michael R., Study Notes in System Dynamics, Portland, Oregon, 1989, Preface. 
27 Forrester Jay W, Industrial Dynamics, Massachusetts, 1968, s. 192. 
28 Lumsden Kenth, Logistikens grunder, Studentlitteratur, 1998, s. 344. 
29 Forrester Jay W, Industrial Dynamics, Massachusetts, 1968, s.191. 
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Bild 1. Egen modell utvisande författarens grundläggande tankar och angreppssätt inför vidare 
strukturering av uppsatsen. 
 
Ovanstående modell har till syfte att strukturera det fortsatta uppsatsarbetet och 
bygger på kända påverkansfaktorer från Liberiamissionen. Modellen skapar 
även det underlag som ligger till grund för kapitelindelningen i uppsatsens 
empiridel. 
 
Modellen utvisar funktioner av materialflöden i transportkedjan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  +  =Feed forward 
  –  = Feed forward 
  // = Fördröjningar 
 
Bild 2. Causal-loop Fritt efter Michael R. Goodman30. 
 
Modellen visar orsak och verkan vid förändringar i transportkedjan och 
påverkar antalet transporter för en viss volym. Materielflöden är centralt för 
denna uppsats och den yttre påverkan som sker i dessa flöden påverkar i sin tur 
                                                 
30 Baily N.T.J, Some Problems in Statistical Analysis, Royal Statistical Society 118, 1955, s.39. 
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transportförmågan. Begränsningar eller yttre påverkan kommer att vara 
centrala i den kommande analysen. För att skapa en djupare förståelse för detta 
och kopplingen till transportintervaller visas denna grundmodell inför 
kommande modellbildningar. 
 
3 Metod 

En metod kan betraktas som ett redskap, ett sätt, att lösa problem och komma 
fram till ny kunskap.31 
 
Uppsatsen skrivs med inriktning att metodiskt beskriva och få läsaren att förstå 
ett logiskt system som för närvarande inte är färdigkonstruerat eller driftsatt. 
Eventuella begränsningar som kan relateras till systemets ingående delar 
kommer också att påvisas. Beskrivningen av detta system sker under 
nuvarande förutsättningar och förhållanden, vilka troligtvis kommer att 
förändras kontinuerligt. 
 
3.1 Vald metod 
Uppsatsen bygger på ett antal frågeställningar vars svar söks genom 
litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Centralt i detta sammanhang är att 
insamlad information skall ge en djupare förståelse av det som studeras och en 
beskrivning av helhet och samband. Då en framträdande del av uppsatsen är en 
fråga om tid i samband med transporter, uppstår ett samband som lämpligen 
kan angrips ur ett kvalitativt perspektiv. Detta val kopplas även till uppsatsen 
syfte vilket ger detta metodiska angreppssätt full rättvisa. 
 
Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Den är inte inriktad 
på att pröva om informationen har generell giltighet utan syftar till att skapa 
förståelse för ett problem eller att sammanhang. Detta är en passande metod 
och skapar goda möjligheter för denna uppsats genomförande då det kan 
konstateras att det är begränsad tillgång på skriven information i ämnet. En stor 
del av den information och erfarenheter som finns går att finna hos de personer 
som för närvarande arbetar med upprättandet av EU BG. Kombinationen av 
litteraturstudier samt komplettering av information hos initierade handläggare 
kommer att ligga till grund för att skapa en djupare förståelse i ämnet. 
 
Metoden kännetecknas av närhet till den källa informationen hämtas från.32  
 
3.2 Procedur 
Med procedur avses den teknik och på det sätt som insamling av material 
kommer att ske.   
 
Insamling av de data som ligger till grund för olika delar i arbetet kan ses som 
en iterativ process där litteraturstudier ligger till grund för att försöka svara på 

                                                 
31 Idar Magne Holm & Bernt, Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder,       
    1997, s. 13. 
32 Ibid s. 14. 
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frågeställningarna, vilket omväxlande kommer att verifieras och kompletteras 
genom kvalitativa intervjuer. Den information som kan vederläggas genom 
intervjuerna blir möjliga att återkoppla till litteraturen för att på så sätt erhålla 
fördjupad förståelse som kan ligga till grund för ånyo upprepade 
litteraturstudier. De personer som kommer att väljas ut till intervjuerna är 
främst sådana som, under perioden för när detta arbete utförs, är initierade i 
ämnesområdet, innehar befattningar eller erfarenheter som rör nuvarande och 
planerat transportsystem. 
 
Den kvalitativa intervjumetoden som nyttjas här har sin styrka i att 
undersökningssituationen liknar den vardagliga då den genomförs som ett 
vanligt samtal. Detta innebär även att det är den intervjuform som utövar den 
minsta styrningen av respondenterna.  Genom att välja denna metodik används 
inte standardiserade frågeformulärer utan viktiga frågor noteras i en 
intervjumanual. Under intervjun behöver varken innehåll eller särskilda 
formalia följas, här är det viktigast att intervjun täcker de områden manualen 
innehåller. 33 
 
Tillgången till tryckt och fastställt underlag är när detta skrivs begränsat vilket 
motiverar komplettering av befintligt underlag med intervjuer. 
  
4 EU Battle Group 

”When i want to call Europe, whom do I call?” Frågade den amerikanske 
utrikesministern Henry Kissinger vid ett betraktande av den europeiska 
kontinenten och dess brist på, ur vederbörandes synvinkel kan man förmoda, 
överstatlighet.34 

 
4.1 EU: s snabbinsatsförmåga och uppgifter 
Det har nu gått ett antal år sedan uttalandet enligt ovan och Europa har enats i 
en form av överstatlighet vid namn Europeiska Unionen (EU). Den 
parlamentarism som ligger till grund för beslut består av ett antal gemensamma 
ledningsfunktioner. 
 
Ett av dessa är Europeiska rådet som enligt fördraget i Helsingfors 2003 
godkände, de rekommendationer som syftade till att förändra EU: s ställning 
och förmåga att leda militära operationer utan NATO: s medverkan. Den 
politiska viljan var enad och skapade härmed den grund på vilket det militära 
säkerhetssamarbetet inom Unionen vilar på. 
 
Inom ramen för EU: s militära kapacitetsutvecklingsarbete pågår ett arbete med 
att skapa Battle Groups (hädanefter EU BG). Storleken på EU BG är cirka 
1500 soldater per enhet och skall vara tillgängliga för krishanteringsuppgifter 
som kräver hög beredskap. De första snabbinsatsstyrkorna skall vara 
tillgängliga från 1 januari, 2005. Snabbinsatsstyrkan bestående av en 

                                                 
33 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund,   
    2001, s. 104. 
34 Författarens kommentar. 
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markstridsenhet av bataljons storlek samt ett tillhörande ledningsresurs (Force 
Headquarters, FHQ) skall kunna förstärkas med taktiska stödresurser bestående 
av logistikresurser.  
 
EU BG skall ha förmåga att påbörja lösandet av sina uppgifter fem till tio dagar 
efter order. Styrkan är ämnad att utföra kortare krishanteringsinsatser eller 
utgöra förtrupp till en större och mera omfattande insats. EU BG skall ha 
förmåga att initialt verka i operationsområdet under 30 dagar och efter 
förstärkning med logistikresurser kunna verka upp till 120 dagar. Grundtanken 
är att styrkan vid längre uppdrag skall avlösas av annan trupp. 
 
Insats skall kunna ske inom 6 000 – 10 000 km från Bryssel och under 
varierande terrängförhållanden samt i urbaniserad miljö med förstörd och/eller 
lågt utvecklad infrastruktur, väder och ljusförhållanden, dock ej i klimatzon 
C4. (Extreme Cold).35  
 
Den 22 november 2004 meddelade Försvarsminister Leni Björklund att 
Sverige som Lead Nation skall ta på sig ansvaret att tillsammans med Finland 
och Norge bilda en multinationell Battle Group om ca 1500 personer. Denna 
styrka skall vara verksam från och med 2008-01-01. Fördelningen mellan 
länderna skall vara i storleksordningen, 1 100 soldater från Sverige samt 200 
soldater från Finland respektive Norge, samt avseende ledningsstöd även 
deltagande från Storbritannien. På sikt skall Sverige kunna ha kapacitet att sätta 
upp en egen och därmed helt nationell EU BG.36 
 
 EU BG skall kunna kompletteras med operativa och strategiska resurser 
(Strategic and operative enablers) bl. a. i form av strategiska transporter. 37 
 
4.2 EU Battle Group med Sverige som Lead Nation 

Försvarsmakten skall bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna 
genomföra och lämna stöd till fredsbevarande operationer och 
säkerhetsfrämjande samarbete samt kunna lämna hjälp till humanitär 
verksamhet.38 

 
Snabbinsatsstyrkan är en resurs avsedd för snabba insatser vid EU-ledda 
krishanteringsoperationer (Crisis Management Operation – CMO) inom hela 
konfliktskalan från kris till krig och mot en hotbild som kan växla snabbt och 
utan synbar anledning. Detta innebär att snabbinsatsstyrkan skall ha förmåga 
att kunna lösa uppgifter med varierande ambitionsnivå från beredskapshållande 
och humanitär hjälp till väpnad strid inom ramen för krishantering.  
 
Grunden i styrkan är en mekaniserad svensk manöverenhet av bataljonsstorlek. 
Denna är förstärkt med understödsförband från Finland och med norska 
underhållsresurser samt ledningspersonal från Storbritannien. 

                                                 
35 NATO, STANAG 2895. 
36 Försvarsmakten, Operativa Ramvillkor (utkast), HKV 2005-01-20, s. 2. 
37 Ibid, s. 2. 
38 Försvarsdepartementet, Förordning (2000:555) med instruktion För Försvarsmakten, SFS  
    2004:1369, s. 1. 
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Sammansättningen och antalet Battle Groups i ett operationsområde kan 
variera inför varje enskild insats samt även över tiden. 
 
Styrkan skall under en period av tre år kunna ha 10 eller 30 dagars beredskap 
varav den högsta beredskapen skall kunna hållas under en sex månaders period 
med en första beredskapsperiod fr.o.m. 2008-01-01.  
 
Den svenskledda EU BG är underställd C OPIL. Vid en insats kan styrkan ingå 
i en multinationell enhet ledd av Operational Headquarters (OHQ) via eget 
Force Headquarters, (FHQ). Lydnadsförhållandena sker i samband med insats 
enligt C OPIL ledningskoncept.39 
 
Det dimensionerande kravet på EU BG är förmågan att med (FHQ) och 
manöverenhet kunna verka i operationsområdet inom 10 dagar efter EU beslut. 
Därmed skall förbandssammansättning och materielutveckling utformas så att 
förbandets huvuddelar skall kunna transporteras i såväl strategiska 
transportplan (C-17, An124 eller motsvarande) som taktiska transportplan 
(C130 eller motsvarande). Tyngre delar av logistik och understöd kan 
sjötransporteras.40  
 
EU BG skall kunna påbörja uppgiften direkt vid ankomst till missionsområdet. 
Enligt nuvarande planering innebär det att nödvändig mängd fordon, 
reservdelar, hygien- och sjukvårdsförnödenheter m.m. till stor del skall vara 
packade och förrådsställda i Sverige. Förrådshållning bör lämpligen ske i nära 
anslutning till förbandets uppehållsplats41. 
 
EU BG: s uppgifter och består av;42 
 
Väpnad strid inom ramen för krishantering (Separation Of Parties by Force 
(SOPF)). 
Uppgiften innebär att med vapenmakt sära på stridande parter och klassas som 
Peace enforcement. Detta är den högsta grad av våldsinsats som kan 
genomföras genom ett mandat från FN, EU eller OSSE.   
 
Scenariot utspelar sig på upp till 6 000 km från Bryssel och förväntas bli 
långvarig. Troligt insatsområde i närtid bedöms till mellan och nordvästra 
Afrika.43 
  
Uppgiften kräver tung materiel i form av eldunderstödsenheter och 
manöverförbanden kräver splitterskyddade fordon. 44 
EU BG skall med egna lednings- och transportresurser (MOVCON)45, kunna 
genomföra 300 km förflyttning på landsväg under ett dygn i upp till fyra dygn i 
följd.46 

                                                 
39 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s.19. 
40 Försvarsmakten, Operativa Ramvillkor, (utkast), HKV 2005-01-20, s.3. 
41 Ibid, s.5. 
42 Ibid, s.4. 
43 Försvarsmakten, Perspektivplan 2004, HKV 2003-0301, s 37. 
44 Försvarsmakten, Operativa Ramvillkor, s.6. 
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Fredsbevarande och fredsförebyggande operationer (Stabilisation, 
Reconstruction and Military Advice to third Countries (SR)). 
 
Uppgiften klassas som Peace ceeping vilket innebär att efter en avslutad 
konflikt återställa samhället till fredstillstånd. Styrkan kan övervaka en 
fredsprocess, fria val och återuppbyggnad av ett stabilt samhälle. Målet med 
operationen är att skapa stabilitet i området till en nivå där styrkan ej längre 
erfordras. Detta är en lägre grad av våldsinsats som kan genomföras genom ett 
mandat från FN, EU eller OSSE.  Troligt insatsområde i närtid bedöms till 
mellan och nordvästra Afrika.47 
 
EU BG skall med egna lednings- och transportresurser (MOVCON), kunna 
genomföra 300 km förflyttning på landsväg under ett dygn i upp till fyra dygn i 
följd.48 
 
Scenariot utspelar sig på ett avstånd upp till 10 000 km från Bryssel.49 

 
Terroristbekämpning (Conflict Prevention (CP)). 
Uppgiften innebär ett förebyggande arbete för att förhindra 
sammandrabbningar mellan olika parter samt att vid behov genomföra 
avrustningsoperation.  
 
EU BG skall med egna lednings- och transportresurser (MOVCON), kunna 
genomföra 300 km förflyttning på landsväg under ett dygn i upp till fyra dygn i 
följd.50 
 
Scenariot utspelar sig på ett avstånd av upp till 10 000 km från Bryssel.51 

 
Gemensamma avväpningsoperationer (Evacuation operation in non 
permissive environment (EO)) 
 
Uppgiften innebär evakuering av personal från ett område där den ena av två 
parter motsätter sig en evakuering. Denna uppgift klassas som Non-combat 
evacuation och ambitionsnivån klassas som medelhög men kan eskalera utan 
synbar anledning. 
 
EU BG skall med egna lednings- och transportresurser (MOVCON), kunna 
genomföra 300 km förflyttning på landsväg under ett dygn i upp till fyra dygn i 
följd.52 
 
Scenariot utspelar sig på ett avstånd av upp till 10 000 km från Bryssel. 

                                                                                                                                 
45 Movement and Control. 
46 Försvarsmakten, Operativa Ramvillkor. s. 7. 
47 Försvarsmakten, Perspektivplan 2004.s 37. 
48 Försvarsmakten, Operativa Ramvillkor (utkast), HKV 2005-01-20, s. 12. 
49 Ibid, s.10. 
50 Ibid, s.16. 
51 Ibid, s.15. 
52 Försvarsmakten, Operativa Ramvillkor (utkast), HKV 2005-01-20, s. 20.  
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Humanitära och evakueringsoperationer (Assistance to Humanitarioan 
Operations (HA)) 
 
Uppgiften omfattar stöd till humanitära organisationer i en kris eller 
konfliktläge. Denna uppgift klassas som Humanitarian Operation och bedöms 
ske utan hot annat än från sjukdomar, kriminella eller motsträviga personer. 
Detta gör att förbandet kan lösa sin uppgift utan stridsfordon 90. 
 
EU BG skall med egna lednings- och transportresurser (MOVCON), kunna 
genomföra 300 km förflyttning på landsväg under ett dygn i upp till fyra dygn i 
följd.53 
 
Scenariot utspelar sig på ett avstånd av upp till 10 000 km från Bryssel. 
 
4.2.1 Politisk och juridisk bakgrund 
Sedan många år deltar Sverige aktivt i det internationella fredsfrämjande 
samarbetet i dess strävan mot fred och stabilitet i världen. 
 
Riksdagen och regeringen har fastställt att den svenska säkerhetspolitiken 
ytterst syftar till att bevara vårt lands fred och självständighet. Den svenska 
säkerhetspolitiken har såväl en nationell som en internationell dimension. Den 
internationella dimensionen innebär att Sverige i samverkan med andra stater 
aktivt skall verka för fred och säkerhet. 54 Genom att verka för en stärkt 
rättsordning och genom att medverka till konfliktförebyggande samarbete och 
insatser, gemensam civil och militär krishantering skall Sverige bidra till ökad 
säkerhet i omvärlden. 55 
 
Eftersom regeringen och riksdag har fastställt att internationella insatser är en 
högt prioriterad uppgift för Försvarsmakten kan det förutsättas att dess 
internationella engagemang även i framtiden kommer att vara betydande. 56 
 
Sverige skall samtidigt kunna planera, leda och genomföra två insatser av 
bataljons storlek. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i 
ytterligare tre insatser. Såväl insatser av bataljons storlek som mindre 
förbandsenheter skall kunna ske med kort förvarning. Såväl politiska faktorer, 
identifierade behov samt vår möjlighet att ge effektiva och efterfrågade bidrag 
måste vägas samman i den slutliga bedömningen av hur många militära 
fredsbevarande insatser som Sverige skall bidra till.57 
 
Försvarsmaktens bedömning är att framtida konflikter kommer att följa dagens 
mönster, dvs. en ökning av antalet konflikter med inslag av mer eller mindre 
svaga statsbildningar, separatistiska tendenser, organiserad brottslighet och 

                                                 
53 Försvarsmakten, Operativa Ramvillkor (utkast), HKV 2005-01-20, s. 24. 
54 SOU 2003:117, Rättslig status vid samverkan inom PFF och EU:s krishantering, s. 63 
55 Ibid, s. 64. 
56 Ibid, s. 64. 
57 Försvarsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende FM, 2004-12-22, s. 4. 
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allmän social instabilitet.58 De mest utsatta områdena bedöms vara Balkan, 
Mellanöstern, Kaukasus, Västafrika, Centralafrika samt nordöstra 
Sydamerika.59 
 
Ur ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att lagar och förordningar 
kontrolleras tidigt eftersom vissa avtal och upphandlingar kräver lång 
förberedelsetid.60 
 
I regeringsformen 10 Kap- förhållandet till andra stater står; 
9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta 
väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt sättas i strid eller 
sändas till annat land endast om; 
 

1) riksdagen medgivit detta. 
2) det är medgivit i lag som anger förutsättning för åtgärden. 
3) skyldigheten följer av internationell överenskommelse eller 

förpliktelse som godkänts av riksdagen. 
 

Regeringen får bemyndiga Försvarsmakten att använda våld i enlighet med 
internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i 
fred eller under krig mellan främmande stater. 
 
Internationella förvaltningsavtal regleras i Försvarsmaktens interna 
bestämmelser (FIB 1999:2) och omfattar rätten att förhandla, ingå, ändra och 
säga upp internationella överenskommelser mm. samt reglerar mellanstatliga 
förehavanden. 61 Där står bland annat; 

• Förbud att förhandla, ingå, ändra eller säga upp avtal/förpliktelse utan 
regeringens bemyndigande. 

• Hemställan till regeringen beslutas av ÖB eller den han bestämmer. 
• Förhandlare och undertecknare av avtal/förpliktelse utses av ÖB eller 

den han bestämmer. 
• Förhandlingsinstruktion skall utverkas från ÖB eller den han 

bestämmer. 
 

Förhandlingstiden mellan stater varierar mellan en månad och ett år. 
Förhandlingar och avtal kan komma att behöva upprättas med ett antal 
parter/länder i, omkring eller på vägen till ett konfliktområde. 
 
Inför Sveriges förestående beredskapstid har deltagande nationer enats om att 
lösa de juridiska aspekter som uppstår vid förhandslagring av materiel i 
Sverige. Syftet med detta är att höja insatsförmågan genom att all materiel som 
skall transporteras finns att tillgå på samma plats som den svenska materielen. 
62  
                                                 
58 Försvarsmakten, Perspektivplan 2004.s 37. 
59 Ibid, s 36. 
60 Sandbu Magnus, Försvarsmakten, HKV, Juridiska staben, Anförande FHS, 2004-12-06. 
61 Ibid. 
62 Engelbrektsson Karl, Öv, HKV, GRO/Koordinator EU-Battlegroup. Intervju, HKV, 
    2005-01-20. 
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4.2.2 Ekonomi 
Trots att det svenska bidraget till EU BG inledningsvis inte skall finansieras 
inom Försvarsmaktens anslag utesluter inte ÖB att övriga operativa förmågor 
kan komma att behöva reduceras.63 Denna reduktionsplanering är en 
konsekvens av Försvarsmaktens rådande ekonomiska läge och osäkerheten i 
Battle Groups finansiering. Här framgår även att statsmakterna är initierade i 
detta och det avgörande planeringsförutsättningarna inför kommande beslut är 
fördelning mellan materiel- och personalanslagen.64 ÖB: s förändringar i 
budgeten ligger i linje med de förändringar som sker med anledning av ökade 
internationella ambitioner. Från dagens årsbudget om 1 400 miljoner för 
fredsfrämjande insatser tillförs år 2008 600 miljoner kronor och sammanlagt 2 
000 miljoner kronor skall täcka dessa kostnader. 
 
Planeringsramar ÖB PBD tillägg 265 
 
 
Prisläge2005 

Anslag/ 
Anslags- 
Post 

2005 2006 2007 2008 
-2015 

Förbandsverksamhet 
ÖB reserv 
Totalt 6:1:1 

 
 
6:1:1 

20 525 
200 

20 725 

19 498 
200 

19 698 

17 464 
200 

17 664 

17 864 
200 

18 064 
Fredsfrämjande 
truppinsats 

 
6:1:2 

 
1 400 

 
1 500 

 
1 700 

 
2 000 

Totalt 6:1 6:1 22 125 21 198 19 364 20 064 
 
Det framgår i planeringsdirektiven för EU Battle Group att vissa uppgifter skall 
lösas hjulgående lätt bepansrade fordon där SEP66 redovisas som ett alternativ. 
Enligt ÖB: s budgetdirektiv skall detta projekt ej utvecklas och 
direktanskaffning av fordon skall ske inom fastställd ekonomisk ram.67 
 
4.3 Logistikledning och planering 

Kärnan i militär ledning utgörs av samordning av mänskligt agerande och 
resurser av olika slag i komplexa, dynamiska situationer, ofta under stor osäkerhet 
och tidspress. 68 

 
Enligt förordningen DS (2000:555) med dess instruktion för Försvarsmakten 
framgår bland annat att Försvarsmakten skall ha den operativa förmåga, de 
kompetenser, den organisation och den beredskap som regeringen beslutar. 
Förordningen reglerar även Försvarsmaktens logistik och dess ansvar för 
underhållstjänst och stödverksamhet.69 
 

                                                 
63 Försvarsmakten, ÖB Planerings och Budget Direktiv 04, 2004-12-10, s. 9. 
64 Ibid, s. 8-9. 
65 Ibid, s. 8. 
66 Splitterskyddad Enhets Plattform, Utvecklingsprojekt mellan FMV och ALVIS/Hägglunds. 
67 Försvarsmakten, ÖB Planerings och Budget Direktiv 04, 2004-12-10, s. 13. 
68 Försvarsmakten, Grundsyn ledning, 2001, s. 7. 
69 Försvarsdepartementet, Förordning DS (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten. 
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Behovet av att kunna leda logistiken vid en internationell insats ska läggas fast 
under planeringsprocessen70 där operationens varaktighet, intensitet och 
komplexitet ska klarläggas och samordnas med disponibla resurser för 
logistikstöd. En annan viktig faktor är kunskap om den geografiska situationen 
i operationsområdet som bestämmer behovet av aktuell transportkapacitet. 71 
Logistiken skall vara standardiserad, interoperabel, flexibel och anpassas 
operativt.72 
 
För att kunna hantera snabba förändringar måste logistiken vara framåtriktad 
och aktiv för den gemensamma operationen. Detta kräver att tydliga direktiv 
ges för vad, när och var logistikstödet ska kunna levereras samt hur 
logistikstödet ska skyddas. 73 
 
För genomförande av transportledning krävs underrättelser och tidig 
planläggning vid utarbetandet av operations- och transportplaner. För sådant 
arbete skall kommunikations- och transportberedningar genomförs 74. 
 
Med kommunikationsberedning avses samverkan på central nivå och regionala 
nivåer mellan militära och civila instanser för att bereda 
kommunikationsärenden. Beredningen genomförs i samband med 
bedömandearbetet i den operativa planeringsprocessen. Syftet med 
beredningen är att inhämta underlag inför beslutstillfällen i den operativa 
bedömandeprocessen under framtagandet av operativa planer. 
 
Med transportberedning avses samverkan på central nivå och regionala nivåer 
mellan militära och civila instanser för att bereda transportärenden som 
underlag för chefers beslut. Syftet med transportberedning är att klarlägga 
transportbehov, tillgängliga transportresurser samt att fastställa prioriteringar.75 
 
Inom EU/NATO används planeringsverktyget ADAMS76 (Allied Deployment 
and Movement System) att nyttjas avseende transporter vilket för svensk del 
innebär stora begränsningar. Detta med anledning av att vi endast har tillgång 
till en mycket förenklad mjukvaruverson av verktyget då tillträde till det 
fullständiga operativa datasystemet inte medges utanför NATO.77 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s.19. 
71 Försvarsmakten, OPIL J/5, Doktrin för gemensamma operationer, 2004, s .31. 
72 Försvarsmakten, Operativ inriktning för logistik (OPI-4), 2002, s.15-16 
73 Ibid, s. 19. 
74 Ibid, s. 23. 
75 Ibid, s. 22. 
76 Allied Joint Logistic Doctrine, AJP-4 (A), December, 2003. 
77 Försvarsmakten, HKV, Memo, Meeting Helsingfors, 2005-02-02. 
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Principer vid Operationell/strategisk logistik avseende transportmoment  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3. Fritt efter Kress Moshe.78 
 
Redovisning av grundmomenten i strategiska förflyttningar; 
 

1. Transport av personal och materiel från hemmabaser till flygplatser och 
hamnar. 

2. Lastning av personal och material på flygplan och fartyg. 
3. Enheternas flyg och/eller fartygstransporteras till avlastningsplats. 
4. Av och omlastning för vidaretransport. 
5. Transport till grupperingsplats i operationsområdet. 

 
4.3.1 Transportbehov  
För att skapa en uppfattning om vilken mängt materiel och dess volymer har 
denna analys genomförts på HKV KRI/Uh och grundar sig på ett alternativ där 
ett fordon som går att förflytta med C-130 tillförs manöverenheterna.79 
 
Det finns för tillfället ingen fastställd TOEM (Teknisk organisatorisk 
Ekonomisk Målsättning) för en svensk EU BG har svenska erfarenheter från 
Liberia legat till grund för beräkning av ett materielbehov som skulle kunna 
vara realistiskt. Syftet med denna analys är att uppskatta transportvolymer och 
ställer inga krav på exakthet.80 
 
Vid fortsatta transportberäkningar kommer enheten löpmeter att nyttjas. Vikt är 
avgörande vid beräkning av flygtransporter och förhållandet löpmeter/vikt 

                                                 
78 Kress Moshe, Operational Logistics, Kluwer Academic Publishers, USA, 2002, s.203. 
79 Wiggen-Carlsson Kent Mj, HKV, KRI UH/Komm, Intervju, 2005-02-10. 
80 Försvarsmakten, Typsituation: Normal Deployering och re-deployering, KRI UH,    
    Arbetsunderlag. 2005-02-10. 
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anpassas efter respektive transport. Löpmeter blir dock förhärskande enhet vid 
kommande beräkningar. 
 
Uppskattad total transportvolym i löpmeter (lmtot): 

• Antal fordon på bataljonen 250 st, lastlängd 8m/enhet 
• Antal fordon i stödenheter 70 st, lastlängd 8m/enhet 
• Släp 100 st lastlängd 10m/enhet 
• Arbetsmaskiner 20 st lastlängd 10m/enhet 
• HKP 10 3st lastlängd 15m/enhet 
• TEU 20fot 713 st lastlängd 6m/enhet81 
 

Övriga förnödenheter beräknat på en underhållssäkerhet om 30 dygn:  
• Vatten 55l/dygn och person ger en förbrukning av 2475 kbm 
• Mat 1,5 kg/dygn och person ger en förbrukning av 135 kbm 
• Drivmedel 2000 kbm 
 

Detta ger en uppskattad vikt (vikttot) av totalt ca: 5000 ton. Sammanlagt 
beräknas transportbehovet av den gemensamma materielen uppgå till 6 400 
löpmeter. Utöver detta skall personal samt personlig utrustning transporteras. 
 
Påverkansfaktorer 
Planeringsförutsättningar för vissa tidiga uppgifter kommer även dessa från 
erfarenheter utifrån Liberiamissionen. 

• Inga resurser finns att tillgå i form av HNS (Host Nation Support) i ett 
inledningsskede.  

• En förstyrka innehållande ett lätt skyttekompani, FHQ samt vissa 
logistik och sjukvårdsenheter krävs och omfattar ca: 200 personer. 

• 40-50 % av styrkan skall flygtransporteras.82 
 

4.3.2 Tillgängliga transportresurser 
Flygtransporter83 
• Sveriges 8 st C 130 med uppgift att lösa taktiska transporter. 

Erfarenhetsmässigt beräknas fem flygplan vara disponibla för uppdrag 
och övriga genomför service i någon form. Varje lyft kan genomföras 
med 20 ton materiel under gynnsamma förhållanden. 

• Inhyrning av IL 76 för taktiska transporter men miljörestrektioner inom 
hela EU ger begränsningar i nyttjandet av dessa flygplan. Varje lyft 
beräknas medföra 46 ton materiel. 

• Upphandling av flygkapacitet (AN-124, IL 76) på den öppna 
marknaden beräknas idag kosta ca: 15 000 USD/timme.84 

• SALIS där ett antal AN 124 kan efter 6 dygn leverera 800 timmar med 
120-150 ton/flygplan. 

                                                 
81 TEU, Twenty Foot Equivalent Unit, (20 fots container). 
82 Engelbrektsson Karl, Öv, HKV, GRO/Koordinator EU-Battlegroup. Intervju, HKV, 
    2005-01-20. 
83 Wiggen-Carlsson Kent Mj, HKV, KRI UH/Kom, Intervju, 2005-02-10. 
84 Ibid. 
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• Svenska Nationella Ambulansflyget är en nationell och icke 
kommersiell krisberedskapsresurs för kvalificerad medicinsk transport 
av skadade eller sjuka patienter. Skall vara operativt under senare delen 
av år 2005.85 

 
Flygtransportresurser i några av de större EU-länderna86 
Land Frankrike Italien Spanien Storbritannien Tyskland 
Transportflyg  
Ca: 20 ton idag 

14 st C-130 H 11 st C-130 H 
7 st C-130 j 

7 st C-130 H 27 st C-130 K 83 st C-160  

Transportflyg  
över20 ton idag 

- - - 4 st C-17 A - 
 
Flygtransportresurser i de några mindre EU-länder (förutom Sverige) 
Land Belgien Danmark Finland Nederländerna Norge 
Transportflyg  
Ca: 20 ton idag 

11 st C-130 H 3 st C-130 H 
 

- 2 st C-130 H 6 st C-130 H 

Transportflyg  
över20 ton idag 

- - - - - 
 
Kapacitet på Amerikanska flygtransporter 
Flygplan C-5 C-17 C-141B 
Lastkapacitet (ton) 122,5 77,5 31,2 
Räckvidd (km) 9 600 (tom) 8 400 (59 ton last) 4 000 
Startsträcka (m) 3 770 (full) 915 ? 
 
Kapacitet på Östeuropeiska flygtransporter 
Flygplan An-124 An-70 Il-76 
Lastkapacitet (ton) 150 30 40 
Räckvidd (km) 4 500 (maxlast) 5 530 (30 ton last) 5 000 
Startsträcka (m) 3 000 1 720 (maxlast) 850 
 
Kapacitet på Västeuropeiska flygtransporter 
Flygplan A400M C-160 C-130 
Lastkapacitet (ton) 37 16 20 
Räckvidd (km) 4 500 (maxlast) 900 (16 ton last) 4000 
Startsträcka (m) 1 067 899 (maxlast) 1100 
 
Påverkande faktorer: 
Flygplatser måste finnas i en sådan mängd att SLOT-tider kan uppbringas. AN 
124 ställer stora krav på flygplatsernas infrastruktur samt landningsbanans 
bärighet och längd. Banornas längd måste vara minst 3000 meter och vara 
belagda med asfalt eller betong. Taxibanor måste vara anpassade för tunga 
transporter för att inte hindra övrig trafik under lastning, lossning och 
klargöring. Flygplatsområdet måste ha tillräckliga uppställningsområden för att 
klara av förvaring och rangering av tillförd materiel. Det är även av största vikt 
att flygplatsers anslutningsvägar klarar stora och frekventa transporter. 
 
Personal krävs för lossning och bevakning av tillförd materiel och det förutsätts 
att hanteringsutrustning finns på plats i annat fall måste dylikt tillföras. 

                                                 
85 Kannerstål Roy, Luftfartsverket, Anförande, FHS, 2004-11-12. 
86 FOI-R--0741--SE (Maj 2003) 
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Vid all transport av krigsmateriel kan man beräkna upp till en månads 
handläggningstid med tillstånd för att flyga genom olika länders luftrum. 
Tillgängligheten av civila flygtransporter går inte att garantera vid snabbt 
uppkomna transportbehov eller vid tillfällen då andra, stora aktörer genomför 
verksamhet med flygplanen. 
 
C-130 är att klassa som en taktisk transportresurs som med fördel kan nyttjas i 
ett operationsområde för förnödenhetstransporter i exempelvis 
uppbyggnadsskedet samt återtransport.87   
 
De större underhållsarbetena genomförs vis så kallade B-, eller C-checker. B-
check genomförs efter 350, 700 respektive 1050 flygtimmar. C-check 
genomförs vid 1400 flygtimmar.88 
 
Begränsningar finns avseende tillgång till besättningar och teknisk 
underhållstjänst.89 
 
Sjötransporter 

• Sverige har tecknat kontrakt för civila transporter med en kapacitet som 
avropas efter gällande behov och resurserna bedöms som goda. 
Tillgången kan dock variera med anledning av den typ av fartyg som 
behövs vid varje tillfälle. (Roll on - Roll off eller Lift on - Lift off) 

• Det pågår för närvarande ett maritimt samarbete inom EU som 
påminner om SALIS och omfattar pooling av fartyg. Detta projekt 
väntas vara operativt inom ett par år. 

 
Påverkande faktorer: 
Vid nyttjande av sjötransporter skall aktuella fartyg kontrakteras och 
beställningstiden är för närvarande 40 dygn. En sjötransport beräknas ta ca: 20 
dygn för en resa till exempelvis Liberia. Detta innebär att en offertförfrågan 
måste sändas 60 dagar innan förbandet skall vara på plats. 90  
 
Lastning och lossningshamnarnas kapacitet är beroende av dess möjlighet till 
insegling till kaj samt kajers beskaffenhet avseende tidvatten och djup. Val av 
fartygs lastnings och lossningsförmåga påverkas av vald modell. Om Roll on 
Roll off –fartyg (RoRo) nyttjas måste anslutningsramper finnas eller 
manöverutrymme för fartyget att ansluta på lämpligt sätt. Vid nyttjande av Lift 
on Lift off- fartyg (LoLo) påverkas lastningskapaciteten av vid kaj avseende 
befintliga kranar eller fartygets egen luftkapacitet. 91  
 
Hantering av explosiva varor och farligt gods hanteras på olika sätt vid de 
flesta hamnar vilket kräver tidiga förberedelser. 
 
                                                 
87 Mårtensson Anders Kn, Anförande, F7/Transportflygenheten, 2005-03-09. 
88 Försvarsmakten, Studierapport, 21 120:41891, 2003-11-05, s 48. 
89 Ibid, s 48. 
90 Försvarsmakten, Typsituation: Normal Deployering och re-deployering, KRI UH,  
    Arbetsunderlag. 2005-02-10, s. 6. 
91 Stenberg Ulf, TRANSPROCON, Anförande, FHS, 2004-11-11. 
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Vid sjötransport krävs sjövärdiga containrar för att möjliggöra stapling av 
dessa.92 
 
Hamnområdet måste ha tillräckliga uppställningsytor för att klara av förvaring 
och rangering av tillförd materiel. Det är även av största vikt att hamnarnas 
anslutningsvägar klarar stora och frekventa transporter. 93 Tillgång på 
containerlyfttruckar varierar starkt mellan olika länders hamnar och kan i vissa 
fall behöva medföras från Sverige. 
 
5 Analys 

I detta kapitel genomförs en analys av uppsatsens empiridel och skall 
sammanbinda dessa delar i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar i 
kapitlet resultat och diskussionskapitlet. 
 
5.1 Analysverktyg 
Analysen av de identifierade variablerna är i sammanhanget att ses som en 
analys av olika komponenter, vilka var för sig, i relation med varandra eller i 
samverkan påverkar helheten. I detta fall analyseras tidsaspekten i 
genomförandet av strategiska transporter med en svensk Battle Group.  
 
Denna analys är att se som en grund inför vidare utveckling och simulering av 
strategiska transporter. 
 
Modellbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  POE = Port Of Embarkation 
  POD = Port Of Debarkation 
 
 
Bild 4. Modell som beskriver fördröjningar och flöden vid en strategisk transport från Sverige till ett 
operationsområde. 
 

                                                 
92 Stenberg Ulf, TRANSPROCON, Anförande, FHS, 2004-11-11. 
93 Ibid. 
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Modellen visar en causal loop där flöden i en strategisk transport tydliggörs 
med volymer, transporter, omlastningar och fördröjningar. Denna modell ligger 
till grund för en högre upplösning där simulering med datorstöd kan 
genomföras. Då detta är en grundmodell kan den med komplettering ligga till 
grund för tidsberäkningar av alla transportmoment som uppstår vid en 
strategisk transport. 
 
EU BG: s huvuduppgifter skiljer sig högst avsevärt mellan ytterligheterna 
väpnad strid och humanitära operationer vilket påverkar transportbehovet av 
materiel och utrustning.  Med detta som grund kan man se viss ökning av 
snabbhet sett ur ett transportperspektiv vid humanitära insatser där medförd 
hjälpmateriel är mindre skrymmande och troligtvis måste flygtransporteras för 
att lösa ställd uppgift. 
 
Analysen sker med ett antal variabler och uppgiften väpnad strid som grund, 
detta med anledning av att det är det uppgift som kräver maximalt nyttjande av 
transporter med dess transportvolym. Personal flygtransporters med inhyrda 
civila flygplan där transporter bedöms lösas utan större friktioner och ingår 
därmed inte i analysen. 
 
5.2 Exempel på tillämpning av modellen 
Som grund för kommande analysmodell ges här ett fiktivt exempel med ett 
insatsområde som är beläget i Östafrika där hamnen är belägen vid ekvatorn 
och insatsområdet ca: 150 mil väster om hamnområdet. Detta ger ett 
transportavstånd om ca: 600-650 mil från svensk hamn och flygplatser och 
uppgiften är väpnad strid. Den transportvolym som ligger till grund för 
analysen är 6 400 löpmeter bestående av TEU och fordon som redovisats 
tidigare i uppsatsen (p.4.3.1). Ur transporthänseende nyttjas som exempel 
SALIS- konceptet för beräkningar där två stycken AN 124 disponeras i 800 
timmar. Fartyg som nyttjas är av RoRo-modell med en gångtid om 12-14 dagar 
till avlastningshamn med avtransport från Göteborg. För taktiska 
flygtransporter beräknas 1- 5st C-130 finnas att tillgå för framtransport till 
operationsområdet. 
 
5.2.1 Variabler 

De beroende variabler som här valts utgår från deras påverkan av tidsaspekten 
vid strategiska transporter. Uppsatsen i sig medger en stor mängd av möjliga 
variabler men de som nedan redovisas utgår från konceptmodell 1 (bild 1) 
Dessa bedöms vara övergripande samt med fördel kunna ligga till grund för en 
kommande analys. 
 
Variabler; 
Beroende   Oberoende 
Transportresurser  Transportvolymer 
Hamnkapacitet  Tidskrav 
Flygplatskapacitet  Uppgift 
Antal omlastningar 
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Dessa variabler kopplas i analysen gentemot de fem transportstegen (p.4.3 bild 
3) vid operationell logistik. Förutom detta kompletteras transportmomenten 
med en punkt som betecknas, beslut om insats. 
 

1. Beslut om insats. 
2. Transport av materiel och personal från hemmabaser. 
3. Lastning av personal och materiel på flygplan och fartyg. 
4. Enheternas flyg och/eller fartygstransporter. 
5. Av och omlastning för vidaretransport. 
6. Transport till grupperingsplats i operationsområdet. 
 

Med dessa värden som grund kan den följande analysen anses uppfylla de 
gängse kraven för reliabilitet och validitet. 
 
5.2.2 Beslut om insats 

Innan beslut om insats från EU kan verkställas fordras regeringsbeslut från 
Sveriges regering om ett godkännande för insats med militär styrka i annat 
land. Detta beslut omfattar och reglerar förutom själva insatsen även ett 
godkännande om avtal, förhandlingar och upphandlingar som sker med andra 
länders aktörer. Ett regeringsärende som kräver beslut hanteras på torsdagar 
vilket kan innebära viss fördröjning då ett beslut skall föregås av förberedande 
behandling. 
 
Avseende flygtransporter kommer Sverige att ta del av SALIS-konceptet inom 
en snar framtid och därmed skapat tillgång på 800 timmar strategiska 
flygtransporter. Tillång till denna kapacitet är beräknad till sex dygn efter 
beslut on insats. Utöver detta så finns möjligheten att köpa civil 
transportkapacitet från bl.a. Ukraina. Tillgången till dess kapacitet styrs i stor 
utsträckning efter efterfrågan, ekonomi samt rådande omvärldsläge. En 
flygtimma beräknas kosta ca: 15 000 Dollar vid nyttjande av exempelvis AN 
124 eller liknande storlek på flygplan. 
 
Vid beslut om insats och sjötransport erfordras gäller Ramavtal TFR 030024 
och vid förfrågan om sjötransport skall samtliga leverantörer svara med en 
offert inom sju dagar från denna förfrågan. Därefter förbinder sig avroparen att 
anta/förkasta offerten inom tre dagar. Den leverantör vars offert antagits skall 
ha påbörjat transporten, d v s lämnat hamn, inom 40 dagar efter förfrågans 
avsändande. Kostnader för en sjötransport beräknas efter tillgång på fartyg, 
fartygets storlek, gångtid och möjlighet till returfrakt på återresan.  
 
Slutsats: 

• Regeringen och HKV/OPIL måste skapa rutiner eller tilldela/tilldelas 
mandat inför beslutsfattandet för att insatstiden skall påskyndas.  

• SALIS- konceptet måste fullföljas innan 2008-01-01. 
• Ökade ekonomiska resurser ger större möjlighet till säkerställandet av 

tillgång av strategiska flygtransporter. 
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5.2.3 Transport av materiel och personal från hemmabas 
Inriktningen för lagerhållning och förvaring av EU BG: s materiel är en 
lokalisering till Västsverige för att få tillgång till hamnar och flygplatser med 
god kapacitet. Försörjningsenheten i Skaraborg ansvarar för dess lagerhållning 
och tilltransporter till aktuella hamnar och flygplatser. Dessa tilltransporter sker 
med hjulfordon och i vissa fall med järnväg. Det bedömda transportbehovet 
som krävs för en insats ger en total lastmängd om 6 400 löpmeter. 
 
Den materiel som ingår och skall nyttjas vid en insats av EU BG skall enligt 
grundinriktningen förvaras och förberedas effektivt för att skapa en hög 
tillgänglighet. Om så inte är fallet kommer de inledande transportmomenten att 
fördröjas i förhållande till materielens lokalisering. 
 
Före en avtransport skall tullbestämmelser och bestämmelser för transport av 
farligt gods kontrolleras och slutföras. 
 
Förare ur insatsstyrkan skall finnas på plats i samma område som materielen 
för att påskynda lastning av fordon. Övrig personal skall finnas tillgängliga och 
beredda på avtransport från ett begränsat antal platser. Antalet flygplan bör 
begränsas om mottagande flygplats har låg kapacitet och till följd därav lämna 
plats för materieltransporterna. 
 
Tillförande av civila transportresurser görs i syfte att förkorta ledtiden till 
avlastningsplatser i både på- och avlastningsmomenten. 
 
Slutsats: 

• Gemensam lagring av materiel för samtliga deltagande nationer ökar 
möjligheten till snabb lastning för vidaretransport. 

• Hantering av lastbestämmelser och hantering av farligt gods måste 
tidigt färdigställas samt kontroll av gällande tullbestämmelser. 

• Civila transportresurser måste kontrakteras och kunna kraftsamlas i ett 
initialskede 

 
5.2.4 Lastning av personal/materiel på flygplan och fartyg 
Omlastningsområden på flygplatser och i hamnar kräver stora 
manöverutrymmen samt rangeringsmöjligheter för att på ett effektivt sätt lasta 
materielen enligt uppgjorda lastningsplaner. I exemplet med Göteborgs som 
avtransportshamn föreligger inga fördröjningar avseende tillgång på kranar, 
rangermöjligheter eller andra påverkansfaktorer ur en tidsaspekt. Vid lastning 
och avtransport med AN-124 bör ett flertal flygplatser nyttjas då tillgången på 
rangerområden och möjligheterna fritt agera på flygplatsområden är 
begränsade. Stora flygplan behöver stora flygplatser för start/landning men 
även stora ytor för lastning och rangering. 
 
En avgörande faktor är att en förstyrka avtransporteras tidigt i syfte att 
förbereda mottagandet och vara behjälplig när huvudstyrkan och dess materiel 
anländer. 
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En mindre styrka medföljer på fartyget och kan därmed vara behjälplig vid 
avlastning vid framkomst. Övrig personal flygtransporteras separat i inhyrda 
civila flygplan och medför enbart personlig utrustning. 
Med fartyget skall följande dokumentation förberedas och därefter medfölja; 
exportanmälan, farligt- godsdeklaration och fraktavtal. 
 
Enheterna lastas med fartygets kran eller om kajens resurser nyttjas skall dessa 
bokas i god tid för att säkerställa tillgänglighet under hela lastprocessen. 
Surrning av last och dirigering sker enligt fartygets personal.  
 
Slutsats: 

• Stora och flertalet flygplatser nyttjas. Hamn av Göteborgs storlek och 
manöverområde har kapacitet för lastning av en sjötransport. 

 
5.2.5  Enheternas flyg och/eller fartygstransporter 
Vid praktisk lastalternativ med en AN 124 om ca: 130 ton krävs för samma 
lastkapacitet 2,5 IL 76 eller 6,5 TP 84: or för att nå samma effekt. Marschfart 
AN 124, 850 km/h, IL 6, 800 km/h och TP 84, 540 km/h med maxlast och 
gynnsamma förhållanden. AN 124 lastar 36,5 löpmeter på golv och 4,5 meter 
på ramp. C-130 lastar 12 löpmeter på golv och 3 meter på ramp. 
 
Omloppstiden för en AN 124 från södra Sverige till den fiktiva flygplatsen är 
ca: ett dygn innan flygplanet återvänt till svensk flygplats. Detta grundar sig på 
en flygtid om ca: nio timmars enkel resa. Lastning och lossning bedöms ta fyra 
till sex timmar.  
 
Vid nyttjande av exempelvis två AN 124 ur SALIS- konceptet och dess 800 
timmars tillgång kan flygtransporter ske under 16 dygn, innan tillgängligt 
nyttjande är förbrukat. Den lufttransporterade lastmängden vid detta tillfälle är 
ca: 2 304 löpmeter och bestående av TEU samt fordon. Detta innebär att 
kvarvarande lastmängd är 4 750 löpmeter eller 471 TEU och 216 fordon.  
 
Sjötransport sker med den kvarvarande mängden av TEU och fordon om 4 750 
löpmeter och kan ske med ett fartyg där transporten beräknas ta mellan 12 
till14 dagar för att nå Afrikansk hamn på dess östra kust.  
 
Vid en passage genom Suez-kanalen förkortas gångtiden med två till tre dygn 
gentemot en transport förbi Afrikas horn. Kostnaden för denna passage är idag 
ca 50 000 dollar.94 
 
Slutsats: 

• Med en fördubbling (fyra flygplan) kan insatstiden halveras och 
flygplatsens maximala kapacitet nyttjas.  

• Sjötransporternas gångtid förkortas ej vid tillförsel av större resurser. 
 

                                                 
94 Stenberg Ulf, TRANSPROCON, Anförande, FHS, 2004-11-11. 
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5.2.6 Av och omlastning för vidaretransport 
Vid framkomst till flygplatsen krävs att materielen omgående lastas av och 
förs bort från flygplatsens manöverområde. Avlastning måste oftast ske i 
anslutning till banände då markförhållanden sällan medger annat i denna del 
av Afrika. Den beräkningsgrund som bör ligga till grund för 
omlastningsområde är hantering av ett flygplan åt gången med AN 124: ans 
storlek och tyngd. Detta ger en spridning i materielens vidaretransporter eller 
skapar ett behov av ytterligare mellanlagring före avtransport.  
 
Viktigt i detta fall är att det finns lastmaskiner för lossning från flygplanet och 
för transport till omlastningsplats i omedelbar närhet. Omlastning kan ske till 
egna fordon eller nyttjande av lokala aktörer för transport till 
operationsområdet. 
 
Av och omlastning vid hamnar kräver stor framförhållning avseende tillgång 
till kajplats, containertruckar och rangerområden. Hamnars tillgänglighet kan 
påverkas av följande faktorer, inseglingsmöjlighet, kajens beskaffenhet, djup 
vid kaj, RoRo eller LoLo-fartyg och uppställningsplats för lasten samt in och 
utfart från hamnen. I vissa fall förekommer hinder vid kajer då utrangerade 
fartyg och annat avfall lämnats samt begränsningar i krankapacitet. 
 
Bevakning och skydd av tillförd materiel skall ske över tiden. 
 
Slutsats: 

 
• Tidsfördröjningar kan uppstå beroende på hamnens lyft och 

transportkapacitet. Omlastning och förflyttning av materielen måste 
ske omgående till bevakad plats utanför hamnen. 

• Antalet flygplan/dygn är begränsade med anledning av 
markbeskaffenhet och lastresurser. 

 
5.2.7 Transport till grupperingsplats i operationsområdet 
Då det i många fall är infrastrukturbegränsningar eller konflikter i vissa 
insatsområden kan omlastning och marktransporter ske under svåra 
förhållanden. Från flygplats och hamn kan transporter ske med egna resurser 
eller med hjälp av inhemska aktörer. Tillgången på inhemska transportresurser 
kan inte garanteras före avtransport utan måste kontrakteras på plats.  
 
Taktiska flygtransporter med C-130 kan komma att uppstå med avstånd om 
100-200 mil från hamnområdet. Vid taktisk flygtransport krävs ytterligare 
omlastningar samt landsvägstransport mellan avlastningshamn och aktuell 
flygplats. 
 
Slutsats: 

• Förtrupp som kontrakterar inhemska speditörer krävs. 
• Vid taktiska lyft av materielen från hamnlevererad materiel fördröjs 

leveransen avsevärt. 
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5.3 Beräkning av flygtransportalternativ 
 
Strategiska flygtransporter 
Beräkning av transport med 50 % av EU BG till insatsområdet (3 200 
löpmeter) under gynnsamma förhållanden. Full tillgång till flygplats, 
lastmateriel och rangerområde antas föreligga.  
 
Antal 
flygplan 
ftot 

Antal 
löpmeter/dygn 

lmtot 

Antal 
Avlastning/ 

dygn 

Antal 
Dygn/ htot 

Antal 
timmar 

SALIS 
800 
tim 

2 AN -124 144 2 22.2 1066 Nej 
4 AN -124 288 4 11.1 1066 Nej 
6 AN -124 432 6 7.4 1066 Nej 
8 AN -124 576 8 5.6 1066 Nej 
 
Beräkning av transport med 40 % av EU BG till insatsområdet (2 560 
löpmeter) under gynnsamma förhållanden. Full tillgång till flygplats, 
lastmateriel och rangerområde antas föreligga.  
 
Antal 
flygplan 
ftot 

Antal 
löpmeter/dygn 

lmtot 

Antal 
Avlastning/ 

dygn 

Antal 
Dygn/ htot 

Antal 
timmar 

SALIS 
800 
tim 

2 AN -124 144 2 17.7 850 Nej 
4 AN -124 288 4 8.9 850 Nej 
6 AN -124 432 6 5.9 850 Nej 
8 AN -124 576 8 4.4 850 Nej 
 
Beräkning av transport med 30 % av EU BG till insatsområdet (1 920 
löpmeter) under gynnsamma förhållanden. Full tillgång till flygplats, 
lastmateriel och rangerområde antas föreligga.  
 
Antal 
flygplan 
ftot 

Antal 
löpmeter/dygn 

lmtot 

Antal 
Avlastning/ 

dygn 

Antal 
Dygn/ htot 

Antal 
timmar 

SALIS 
800 
tim 

2 AN -124 144 2 13.3 640 Ja 
4 AN -124 288 4 6.7 640 Ja 
6 AN -124 432 6 4.4 640 Ja 
8 AN -124 576 8 3.3 640 Ja 
 
Slutsats: 

• Minskad mängd strategiska flygtransporter ökar behovet av sjötransport 
vilket ger längre transporttid. 

• SALIS-konceptet medger en maximal transport av 35 % av EU BG. 
• Ytterligare flygkapacitet måste tillföras. 
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Taktiska flygtransporter 
Beräkning för transport av 50 % (3 200 löpmeter) materiel från hamnområde 
till operationsområde med taktiskt flyg, C-130. Beräkningsgrund är 12 
löpmeter/flygplan/4ggr/dygn. 
 
Antal 
flygplan 
ftot 

Antal 
löpmeter/dygn 

lmtot 

Antal 
Avlastning/ 

dygn 

Antal  
Dygn/ htot 

Antal 
flyg- 

timmar 

Egen 
kapacitet 

1 C-130 48 4 66.6 1066 Ja 
2 C-130 96 8 33.3 1066 Ja 
3 C-130 144 12 22.2 1066 Ja 
4 C-130 192 16 16.6 1066 Ja 
5 C-130 240 20 13.3 1066 Ja 
 
Beräkning för transport av 60 % (3 840 löpmeter) materiel från hamnområde 
till operationsområde med taktiskt flyg, C-130. Beräkningsgrund är 12 
löpmeter/flygplan/4ggr/dygn. 
 
Antal 
flygplan 
ftot 

Antal 
löpmeter/dygn 

lmtot 

Antal 
Avlastning/ 

dygn 

Antal 
Dygn/ htot 

Antal 
flyg- 

timmar 

Egen 
kapacitet 

1 C-130 48 4 80 1280 Ja 
2 C-130 96 8 40 1280 Ja 
3 C-130 144 12 26.6 1280 Ja 
4 C-130 192 16 20 1280 Ja 
5 C-130 240 20 16 1280 Ja 
 
Beräkning för transport av 70 % (4 480 löpmeter) materiel från hamnområde 
till operationsområde med taktiskt flyg, C-130. Beräkningsgrund är 12 
löpmeter/flygplan/4ggr/dygn. 
 
Antal 
flygplan 
ftot 

Antal 
löpmeter/dygn 

lmtot 

Antal 
Avlastning/ 

dygn 

Antal 
Dygn/ htot 

Antal 
flyg- 

timmar 

Egen 
kapacitet 

1 C-130 48 4 93.3 1493 Ja 
2 C-130 96 8 46.6 1493 Ja 
3 C-130 144 12 31.1 1493 Ja 
4 C-130 192 16 23.3 1493 Ja 
5 C-130 240 20 18.6 1493 Ja 
 

Slutsats: 
• Underhållsarbeten på flygplanen och brist på besättningar/teknisk 

personal skapar begränsningar för C-130. 
• Inget alternativ är genomförbart. 
• Kapaciteten vid strategiska flygtransporter måste ökas. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C- Uppsats FHS beteckning 19100:2000 
ChP 03-05 
Mj Sven Hansson 2005-04-20 Sida 33 (42) 
 
 
6 Resultat och diskussion 

6.1 Resultat 
Med utgångspunkt i systemteorin och System Dynamics har ett antal modeller 
skapats syftande till att mäta materielflöden i EU BG och dess transporter. 
Detta genom en hypotetisk beräkning av transportvolymen som krävs vid 
genomförandet av uppgiften väpnad strid generera underlag för att senare 
kunna besvara uppsatsens frågeställningar. De modeller som ligger till grund 
för analysen är skapade för att pröva frågeställningarnas giltighet utifrån 
tillgängliga resurser. De beroende och oberoende variabler som nyttjats har gett 
ett antal beräkningsunderlag där i tabellform lastkapacitet ställts i förhållande 
med tillgänglig nyttjandetid. 
 
Resultatet av den genomförda analysen och de studier som skett ner vid 
framtagande av grundmaterialet till denna uppsats visar på att EU BG med 
nuvarande resurser inte kan hålla uppsatta tidskrav. Men med bättre 
förberedelser kan transporterna påskyndas. För att rådande insatstid skall kunna 
hållas krävs snabbare insatsbeslut, bättre transportförberedelser samt ett 
säkerställande av egna eller andra former av kontrollerbara strategiska 
transportresurser. Det konstateras även att omlastningar och byte av 
transportsätt kan skapa stora fördröjningar i transportkedjan. 
 
Förutom svar på de uppställda frågeställningarna har ett antal ytterligare 
konstateranden framkommit vilka kommer att redovisas efter p. 6.1 Förslag på 
vidare utvecklig och forskning. 

 
De för uppsatsen viktigaste och sammanfattande slutsatserna; 

• Materielen från samtliga deltagande länder förhandslagras och förvaras 
i TEU nära avlastningshamn och flygplatser på västkusten. Civila 
speditörer kontrakteras för att uppnå snabba tilltransporter. 

• Politiska och juridiska beslut samt transporthandlingar förbereds tidigt. 
• För att insatstiden skall hållas krävs tillförsel av strategiska 

flygtransporter.  
• Ökade ekonomiska resurser ger större möjlighet till säkerställandet av 

tillgång av strategiska flygtransporter. 
• Antalet omlastningsmoment vid taktiska transporter och byte av 

transportsätt förlänger transporttiden. 
• SALIS-konceptet klarar endast 35 % av flygtransportbehovet. 
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6.2 Diskussion  
Inför den kommande slutdiskussionen understryks syftet med denna uppsats 
som är att analysera hur EU-Battle Groups insatstid påverkar transporterna och 
dess förberedelser. 
 
Som grund för uppsatsen ligger tre frågeställningar; 
 

• Hur kan en insats med EU BG påskyndas ur ett transportperspektiv? 
• Kan insatstiden om tio dagar hållas? 
• Hur påverkar utgångsbaseringen insatstiden? 
 

Hur kan en insats med EU BG påskyndas ur ett transportperspektiv? 
I uppsatsen framkommer ett antal möjliga förslag om hur EU BG: s transporter 
kan påskyndas. En personlig kommentar till denna frågeställning är att det 
pågår ett arbete mot att förbättra förutsättningarna för ett påskyndande av 
aktuella transporter. Omfattningen av problemet är stort och det är en 
verksamhet som skall byggas upp från grunden med en ny inriktning för 
Försvarsmakten, detta gör att arbetet stundom kan vara svårbehandlat och vara 
tidsödande. 
 
Sverige har som lead-nation i kommande EU BG tagit ett steg mot 
internationell samverkan och kommer successivt att öka förmågan att bidra 
med militära resurser i internationella snabbförband, ledda av EU, FN och 
NATO. Sverige har tidigare i den internationella verksamheten haft tillgång till 
transportresurser från FN, nu är EU ansvarig och deltagande länder ansvarar 
för egna transporter. Förutom avsaknaden av egna strategiska transportresurser 
kan Sverige inte till fullo nyttja de transportplaneringsverktyg (ADAMS) som 
finns inom NATO. En tillgång till detta skulle förenkla och påskynda 
transportplaneringen för svensk del. 
 
I ett inledningsskede inför en stundande insats är det av största vikt att 
beslutsunderlag och beslut är väl förberedda. Med utgångspunkt från de 
varierande uppgifter som EU BG kan ställas inför, från väpnad strid till 
humanitär verksamhet kan man tänka sig en differentiering av 
beslutsbefogenhet vid insats.  
 
Vid en humanitär insats bör beslutsunderlag delegeras till OPIL för att minska 
byråkratiska fördröjningar och därmed få en snabb insats. Andra uppgifter som 
får en politisk och juridisk behandlingsgång kan påskyndas genom ett aktivt 
informationsarbete. Här kan Sverige genom EU: s beslutande råd vara delaktig 
i bedömningarna inför möjliga konflikthärdar. Sverige kan därmed tidigt 
behandla juridiska frågeställningar och skapa snabbare politiska 
beslutsförhållanden för regeringen.    
 
De stora begränsningarna avseende sjötransport är det avropsförfarande som är 
avtalat för svensk del. Vid nyttjande av sjötransporter skall aktuella fartyg 
kontrakteras och beställningstiden är för närvarande 40 dygn. I Danmark har 
man antagit en annan lösning där det danska försvaret och DFDS (Danskt 
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speditionsföretag) kontrakterat två stycken fartyg för militärt nyttjande. Med 
dessa fartyg garanteras lastning i dansk hamn inom en vecka från order. Här 
har Sverige en möjlig lösning till en lösning som skulle möjliggöra snabbare 
avtransport, dock med en större kostnad som påföljd. 
 
Ett konstaterande om att Sverige behöver större tillgång till strategisk 
transportflygkapacitet är ett faktum.  SALIS-konceptet som för närvarande inte 
är ratificerat för svensk vidkommande räcker inte till med sina 800 timmars 
tillgång. Det finns å ena sidan möjlighet att köpa flygkapacitet på den civila 
transportmarknaden till stora kostnader med begränsad tillgänglighet. Å andra 
sidan är det en lösning att köpa eller leasa flygplan typ C-17 men med betydligt 
större kostnader. Här ställs vikten av tidskrav mot kostnader där framtiden får 
utvisa vad som är viktigast ur svensk synvinkel.  
 
En svensk tillgång till strategisk flygkapacitet skulle vara en efterlängtad 
tillgång som skulle kunna nyttjas av andra europeiska länder mot ekonomisk 
ersättning. Aktörer som räddningsverket med flera som har världen som arena i 
sin verksamhet skulle vara mycket behjälpta av större flygkapacitet. Ett bra och 
aktuellt exempel på civil nytta är transporterna i samband med tsunamin i 
Thailand där just transporter var en smal sektor ur svensk synvinkel. Det som 
för närvarande talar emot ett svenskt strategiskt transportflyg förutom 
kostnaderna är den brist på besättningar som för närvarande finns i Sverige. 
Den ur militär synvinkel största fördelen är dock att en insats med EU BG 
skulle kunna genomföras inom ställda tidskrav. 
 
De flygresurser som finns i övriga Europa kan tyckas ses som en möjlig resurs 
vid EU BG: s insatser men det är alltjämt strategiska transportresurser som 
saknas för att möjliggöra en snabb insats.  
 
Kan insatstiden om tio dagar hållas? 
Under rådande förutsättningar och förhållanden är det inte möjligt att hålla den 
uppsatta insatstiden. 
 
Inriktningen är att EU BG skall kunna verka med 40-50 % av resurserna i 
insatsområdet inom tio dagar. Detta kräver en mycket omfattande och väl 
förberedd transportverksamhet som påverkas av många transportled samt 
mellanlagringar. Vid varje steg i denna kedja skapas en fördröjning vid 
omlastning och transport som ackumuleras vilket påverkar insatsen och dess 
tidskrav. Avgörande för frågans vidareutveckling är förmågan till; att tidiga 
beslut om insats fattas, tydliggöra förbandets uppgift, att lagerhållningen sker 
optimalt, tillräckliga transportresurser finns och insatsområdets förmåga att ta 
emot materielen. 
 
Enligt analysen som grundade sig på SALIS-konceptet och genomfördes med 
gynnsamma förhållanden som grund, utvisade resultatet att endast 35 % av 
styrkan kunde flygtransporteras inom tio dagar. Under förhållanden som inte 
medger mottagande av fler flygföretag beroende på infrastrukturen saknar 
ytterligare tillförsel av flygplan betydelse. Vid begränsningar på flygplatser och 
tidskraven skall hållas krävs en uppdelning och kanske spridning av flygplatser 
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i eller i närheten av operationsområdet. Här krävs en fördubbling av 
transportorganisationen vilket kräver större förberedelser för en förpatrull.  
Vid en ökning av kvantiteten flygtransporterad materiel krävs ytterligare 
tillförsel av strategisk flygkapacitet.  Detta kan ske genom inhyrning av civil 
kapacitet där tillgången styrs av marknaden och dess aktuella dagspris eller 
genom inköp/leasing för att säkerställa egna resurser. I detta läge kan 
insatstiden hållas. Endast i det senare alternativet kan tillgängligheten 
säkerställas. 
 
Att beakta är att vid en uppdelning och flera tilltransportvägar ökar behovet av 
bevakning vilket påverkar insatsenheternas förmåga till huvuduppgiftens 
lösande. 
 
Hur påverkar utgångsbaseringen insatstiden? 
Denna frågeställning kan besvaras ur två perspektiv, det ena är en 
utgångsbasering i Sverige vilket kommer att vara fallet inför beredskapstiden 
2008. Det andra är en möjlighet att i ett senare läge vid kommande 
beredskapsperioder skapa förutsättningar för nya och EU-gemensamma 
baseringslösningar. I båda fallen är det klart att utgångsbaseringen påverkar 
insatstiden, både från det sätt materielen lagras på till baseringsplatsen. 
  
I detta läge där Sverige åtagit sig ansvaret för aktuell uppgift med relativt korta 
tidsförhållanden är det av vikt att deltagande nationers juridiska vilja och 
förmåga till samordning fokuseras mot en gemensam baseringslösning. Med 
tanke på de logistikresurser som finns i västra Sverige avseende Göteborgs 
hamn med dess stora kapacitet och tillgången till ett antal större flygplatser är 
ett annat val av nordiskt baseringsalternativ svårt att se. 
 
En lösning där det inte finns möjlighet till gemensam basering av materiel i 
Sverige vore förödande ur ett transport- och tidsperspektiv då insatstiden ej 
kommer att kunna hållas. Den utökning av transportförberedelser och den 
fördröjning av transporterna som detta skulle innebära är i detta läge 
svårförutsägbar men en bedömning är att det skapar en högst avsevärd 
försening. 
 
Ur ett förberedelse- och transportperspektiv är det av stor vikt att den materiel 
som skall ingå i EU BG förvaras i de TEU som skall nyttjas vid en eventuell 
insats. Förvaring och lagerhållning skall ske på ett sätt som medger växling 
mellan lastalternativ beroende på den uppgift som EU BG är ställd att utföra. 
Det är även av största vikt att lastning kan genomföras för transport av 
förpatrull eller vissa delar av insatsförbandet som skall vara på plats tidigt. 
 
I ett senare läge, kanske vid nästa beredskapsperiod, år 2012 kan materielen 
förvaras på ett annat sätt eller plats. Under framtagandet av uppgifter inför 
denna uppsats sökt svar om hur en förhandslagring i exempelvis Sydeuropa 
skulle påverka insatstiden. De svar som gått att uppbringa av initierade civila 
aktörer har varit att så länge det sker med svenska förhållanden skulle det i 
nutid inte ge någon tidsvinst. Detta grundar sig på den byråkrati och de 
friktioner det skulle medföra att lösa en så omfattande logistiklösning med 
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lager i annat land. En möjlig lösning skulle dock kunna vara någon form av 
outsourcing av denna tjänst till en civil speditör men frågan är för svår att 
hantera utan stora beräkningar.  Kostnaderna för lagerhållning av dessa 
mängder skulle troligtvis bli mycket höga och materielens kvalitet är svår att 
garantera.  
 
En lösning som jag personligen skulle vilja se utvecklas, är konsekvenserna av 
att deltagande aktörer i EU BG enas om en EU-gemensam materielstock för 
vissa avancerade uppgifter. Här skulle materiel som exempelvis stridsfordon 
och lastbilar förvaras och samnyttjas samt underhållas utifrån en gemensam 
lagerhållningsplats. FN: s centrallager i Brindisi i Italien är ett exempel som 
utvecklats och ter sig som ett bra samnyttjande samt med central placering. 
Valet av just, Brindisi grundar sig på dess goda kommunikationer med hamnar 
och flygplatser samt närheten till verksamma konfliktområden. Fördelen med 
en förhandslagring i anslutning till Medelhavet är att förkorta transporttiden för 
de delas som måste sjötransporteras genom kortare avstånd och snabbare 
tillgång på fartyg. 
 
Övriga erfarenheter 
Under den genomförda analysen framkom ett problemområde som inte 
återfinns i frågeställningarna men är av central betydelse. Detta konstaterande 
är det faktum att mängden taktiska flygplan i ett transportuppdrag mellan 
hamnområde till operationsområdet har låg transportvolymseffekt i förhållande 
till mängden flygtimmar. Då ett maximalt nyttjande av C-130 snabbt skulle få 
begränsningar avseende serviceintervaller och brist på besättningar bör dessa 
resurser endast nyttjas i undantagsfall. Landtransporter med hjulfordon som 
sker med egna eller inhyrd kapacitet är att föredra så långt det är möjligt. Detta 
gör i sin tur att större antal egna transportfordon kan behöva medföras.  
 
Det är ur ett logistikperspektiv enklare med en gemensam grupperingsplats i 
operationsområdet men ur ett rent transportperspektiv kan det vara så att 
avlastnings och grupperingsområden måste separeras. 
 
I Försvarsmaktens dokument Operativa Ramvillkor, HKV 2005-01-20 framgår 
EU BG: s uppgifter och insatstider, här uppstår en glidning avseende dess 
insatstider. Det som i en officiell version och det rådande insatsbegreppet för 
gemene man, 5-10 dagar från beslut redovisas här uppdelat på 10, 60 och 90 
dagar. Den bedömning som sker här visar att det endast är gemensamma 
avväpnings- och humanitära operationer som kan genomföras på utsatt tid. Ett 
fastställande om insatstiden eller tiderna måste inom en snar framtid 
genomföras för att ge rättvisa åt planeringsarbetet. Det krävs även en definition 
av storleken på det förband som skall vara på plats för att förbandet skall anses 
vara operativt och per definition vara insatt. Detta är ett absolut krav för att 
kunna skapa ett mer exakt beräkningsverktyg för EU BG: s transporter. 
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6.3 Reliabilitet och validitet 
Svensson och Starrin95 behandlar begreppen validitet och reliabilitet. De 
beskriver reliabiliteten innebärande att vid upprepade mätningar av objekt 
erhålls oförändrade resultat, att mätningen görs på ett tillförlitligt sätt och att 
mätningarna är korrekt utförda. När det gäller validiteten så menas att det är 
avsedd frågeställning som blir undersökt och inget annat. Med reliabilitet avses 
att ange hur pass väl det som skall mätas, egentligen mäts.96 Denna uppsats har 
genomförts med inriktning att skapa förståelse för EU BG: s transporter och de 
tidskrav som därtill finns. Den analys och de beräkningar som genomförts har 
inte skett med exakta värden utan är genomförd med uppskattade parametrar 
som grund. Kraven på reliabilitet och validitet kan anses vara uppfyllda. 
 
6.4 Förslag på vidare utvecklig och forskning 
Förslag på vidare utveckling  

• Arbeta för att via EU skapa full tillgång till NATO:s 
transportplaneringsverktyg ADAMS. 

• Att reda ut respektive deltagande länders juridiska aspekter dvs. lagar 
och regler inför materiellagring i annat land. Detta syftande till att 
säkerställa en enhetlig materiellagring i Sverige inför den stundande 
beredskapstiden. 

• Skapa ett EU-gemensamt materielkoncept där framför allt fordon och 
drivmedel är de samma för alla deltagande nationer. Lagringsplats för 
detta i annan del av Europa bör utredas. 

• Inköp eller leasing av egna strategiska flygresurser, exempelvis tre 
stycken C-17 Globemaster. Dessa skulle exempelvis kunna vara ett 
skandinaviskt bidrag till Europas strategiska flygtransportkapacitet. 

• Ett klarläggande och fastställande av insatstidens egentliga innebörd. 
En definition av storleken på det förband som skall vara på plats för att 
förbandet skall anses vara insatt och operativt krävs. 

 
Förslag på vidare forskning 
• För att snabba på insatsbeslut krävs en ständigt pågående 

underlagsprocess där analyser av möjliga konflikthärdar analyseras i 
syfte att skapa snabba beslutsunderlag. Detta kopplas till stående order 
vilket ger möjlighet till snabb omgruppering för förpatruller eller 
motsvarande. Möjligheten till en snabbare beslutsprocess bör utredas. 

• Förutsättningarna för ett svenskt avtal med rederi eller motsvarande om 
fartygstillgång liknande Danmarks koncept bör utredas. 

• Uppsatsens vetenskapliga bidrag är att modellen kan ligga till grund för 
en utveckling av ett simuleringsverktyg för beräkning av 
transportvolymer. Vidare utveckling av modellen i syfte att skapa ett 
förfinat simuleringsverktyg för planering av transportkapacitet bör 
genomföras. 

• Outsourcing av transporter och lagerhållning av materiel bör 
undersökas avseende tillgänglighet och kostnader.  

                                                 
95 Svensson & Starrin Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1996. 
96 Ibid, s. 210. 
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7 Sammanfattning  

Transporter och förflyttning av förband med dess materiel har under lång tid 
varit nödvändiga för att lösa Försvarsmaktens uppgifter. Det som är nytt för 
Sveriges väpnade styrkor är det nya verksamhetsområdet som deltagandet i EU 
BG innebär. Med en aktionsradie om upp till 10 000 km har behovet av 
strategiska transporter aktualiserats och en allvarlig kapacitetsbrist i en svensk 
Battle Group utgörs av bristen på nationella resurser för dess transporter. En 
annan komplikation är det tidskrav som ställs som innebär att 40-50 % av 
styrkan skall kunna vara på plats och verka inom 10 dagar från order. 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur EU-Battle Groups insatstid 
påverkar transporterna samt dess transportförberedelser. 
 
Som grund för analysen ligger tre frågeställningar; 

 
• Hur kan en insats med EU BG påskyndas ur ett transportperspektiv? 
• Kan insatstiden om tio dagar hållas? 
• Hur påverkar utgångsbaseringen insatstiden? 

 
Uppsatsen bygger på ett antal frågeställningar vars svar söks genom 
litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Centralt i detta sammanhang är att 
insamlad information skall ge en djupare förståelse av det som studeras och en 
beskrivning av helhet och samband. Då en central del av uppsatsen är en fråga 
om tid i samband med transporter uppstår ett samband vilket lämpligast angrips 
ur ett kvalitativt perspektiv. Detta val kopplas även till uppsatsen syfte vilket 
ger detta metodiska angreppssätt full rättvisa. 
 
Resultatet av den genomförda analysen och de studier som skett ner vid 
framtagande av grundmaterialet till denna uppsats visar på att EU BG med 
nuvarande resurser inte kan hålla uppsatta tidskrav. Men med bättre 
förberedelser kan transporterna påskyndas. För att rådande insatstid skall kunna 
hållas krävs snabbare insatsbeslut, bättre transportförberedelser samt ett 
säkerställande av egna eller andra former av kontrollerbara strategiska 
transportresurser. Det konstateras även att omlastningar och byte av 
transportsätt kan skapa stora fördröjningar i transportkedjan. 
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