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Svenska logistikföreträdare vid internationella insatser, ett 
kompetensförsörjningsproblem? 

Våra internationella insatser är resurskrävande. Logistikföreträdare har uppgifter före, 
under och efter en insats. Har vi tillräckligt många logistikofficerare med rätt kvalitet för 
att tillgodose framtida behov? 

     Syftet med denna uppsats är att undersöka om utbildningen av logistikofficerare är rätt, 
dvs. om den är utformad för att Sverige ska kunna fullfölja de logistiska 
kraven/direktiven. Vidare skall uppsatsen undersöka om någon form av anpassning av 
utbildningens utformning och/eller omfattning är nödvändig. Undersökningen bygger på 
en induktiv argumentationsteknik, där en kvalitativ undersökningsmetod har används. 
NATO:s logistikdoktrin (AJP-04) har använts som teorianknytning. 
 
Slutsatserna i uppsatsen visar att viss del av logistikutbildningen bör anpassas, främst för 
att klara de legala och kommersiella aspekterna av internationell logistik. 
 

Nyckelord: Internationell insats, AJP-01, AJP-04, kravprofil internationell logistik, 
Partnerskapsmål och logistikutbildning vid FHS. 
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ABSTRACT 
Swedish national security policy has shifted focus to the international arena. 
Swedish Armed Forces’ units have been in Bosnia and Kosovo for several years, 
and have also recently deployed to Afghanistan. Sweden’s active participation in 
the PfP and EU Rapid Reaction Force processes also places new demands on the 
Swedish Armed Forces. The fact that Sweden has increased her number of 
commitments so dramatically will, amongst other factors, mean that the current 
system of logistics will need to be reviewed. The agreed PfP objectives are to be 
implemented by 2006. At the same time there is pressure to review officer 
training in order to meet the increased demands of posting more officers for 
service abroad. Logistics are and will remain a key function for the Swedish 
Armed Forces if they are to fulfil their commitments. One of the crucial 
questions that must be answered is whether Sweden will be able to provide 
adequate logistic support for her international commitment. The question as to 
whether the training of logistics officers is right, that is to say, if it designed to 
ensure that Sweden will be able to fulfil the logistic requirements or whether the 
scope or content of the training needs to changed, has been considered from two 
angles. Firstly, the logistic directives, the agreed PfP logistic objectives and the 
formal training and manning requirements necessary for Sweden to fulfill her 
international commitments have been collected together and analyzed. Secondly, 
training has been examined, not only the formal training conducted by the 
Armed Forces but also the training that logistics officers have received before 
international deployment and the experience gained on operations.  By 
comparing these two aspects it has been possible to identify the discrepancies, 
e.g. if officer training is adequate or if changes need to be made. 
 
In this paper an inductive approach to the question has been adopted. The 
method used has been to compare the replies received in interview firstly on the 
formal requirement/directives and secondly on the formal training provided by 
the National Defense College (NDC). The results of these comparisons have 
been analyzed parallel with theory, in order to establish whether training needs 
to be changed. Theory has been based on AJP-04 (Allied Joint Logistic 
Doctrine), NATO’s main logistics doctrine document. The main principles in 
AJP-04 are: superior planning, co-operation and co-ordination, flexibility and 
simplicity, and economy and synergy. Theory has been compared with the 
results of interviews with officers who have held logistics appointments on 
international service. 
   
It can be concluded from the final analysis that, within Profiling and Logistics 
and Man/ Log education at NDC, the discrepancies identified in this paper have 
been taken into consideration, but that changes are still needed. Changes are 
considered necessary to the teaching of the commercial and legal aspects of 
international logistics. In addition more detailed training in NATO logistics is 
required within the Man/Log and main Staff course programmes. 
 
Key words: international commitment, AJP-01, AJP-04, logistic requirement, 
international logistics, Partnership goals, logistic education at National Defense 
College 
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1 Inledning 
 

” The more I see of war, the more I realize how it all depends on administration 
and transportation…It takes little skill or imagination to see where you would 
like your army to be and when; it takes much knowledge and hard work to know 
where you can place your forces and whether you can maintain them there. A 
real knowledge of supply and movement factors must be the basis of every 
leader’s plan; only then can he know how and when to take risks with those 
factors, and battles are won only by taking risks.” 

A.C.P. Wavell 1 

1.1  Bakgrund 
Svenskt säkerhetspolitiskt fokus har flyttats till den internationella arenan. 
Svenska internationella engagemang förekommer i Bosnien, Kosovo och nu 
senast Afghanistan. Hit bör även räknas de multinationella övningar som 
Sverige på senare år genomfört inom ramen för PfP-samarbetet (Nordic Peace, 
Strong Resolve, Allied Effort mm). År 2000 beslöt riksdagen att Sverige skulle 
överge det traditionella invasionsförsvaret till förmån för ett insatsförsvar. Ett 
försvar med möjlighet att växa, om det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld 
skulle försämras. I och med denna förändring beslutades att den svenska 
försvarsmaktens huvuduppgifter skulle vara: 2  
 

1. Försvar mot väpnat angrepp 
2. Förmåga att hävda svensk territoriell integritet 
3. Förmåga att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld  
4. Förmåga att kunna stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar 

i fred 
 

Beslutet innebar ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte. Från att Försvarsmakten 
(FM) haft internationella åtaganden som sidouppgift, har de nu blivit en av FM 
fyra huvuduppgifter, vilket tydliggörs i skrivelsen från HKV STRA.3 ”Att vara 
fullvärdig medlem av unionen ställer krav på nationella bidrag. Att inte bidra 
har ett politiskt pris och leder på sikt till minskat inflytande. Av detta 
resonemang följer att det på Sverige och därmed på Försvarsmakten, i högre 
utsträckning än tidigare, finns förväntningar och ett politiskt tryck på att med 
kort varsel ställa stabsofficerare till förfogande och med rätt kompetens och 
uthållighet medverka”. 
 

                                                      
1 van Creveld Martin Supplying War, , Cambridge University Press 1997 s. 231-232 
2 Regeringen (1999) Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret.                
Stockholm:Elanders Gotab 
3 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning nr: 16 100:628 80  2003-
02-11 bilaga 1. s. 1 
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1999 satte EU upp ett gemensamt mål, att till år 2003 ha skapat en gemensam 
operativ krishanteringsstyrka. Det bestämdes att styrkan skulle vara av  
snabbhetskaraktär, dvs. kunna verka inom 60 dagar och bestå av 50-60 000 man. 
 

En del enheter inom insatsstyrkan förväntas vara operativa med betydligt kortare 
insatstid än 60 dagar. Till dessa enheter märks exempelvis vissa 
stabsbefattningar med krav på extra hög beredskap och som därför skall vara 
operativa inom 12- 48 timmar.4 Till den gemensamma operativa 
krishanteringsstyrkan har Sverige anmält följande stabs/förbandsenheter: 50 
stabsofficerare, Mekbataljon, Ingenjörskompani, MP-komp, Ytstridsförband, 
Ubåtsförband, Minröjningsförband, SWAFRAP JAS 39 och SWAFRAP C-
130.5 Till dessa  förband/enheter räknas även den Nordiska Brigaden, vilken är 
ett samnordiskt projekt (NORDCAPS) där Sverige har en aktiv del inom 
logistikfunktionen. 
 

Parallellt med Sveriges EU åtagande har vi, i princip, anmält motsvarande 
stabsbefattningar och förband att verka inom ramen för NATO’s PfP-samarbete 
(Partnership for Peace) och UNSAS (United Nations Standby Arrangements 
System). Vidare finns det ett antal andra internationella befattningar av mer 
permanent karaktär för officerare i svenska Försvarsmakten.  
 
Ur personalförsörjningshänseende kommer den svenska Försvarsmakten att 
utöka från nuvarande 284 officerare6 per år, vilka verkar i internationell tjänst, 
till att fr.o.m. 2003-12-31 bestå av 1100 officerare7 per år predestinerade för 
internationell tjänst. Det bör påpekas att bedömningen är att alla officerare inte 
kommer vara i internationell tjänst samtidigt. Tänkt missionstid är från 6-8 
månader och uppåt, exklusive förarbete, semester och efterarbete. Sammantaget 
innebär det ett större antal officerare som verkar i internationell tjänst än de 
redovisade 1100,  då underlaget  redovisar årsarbetskraft. 
 
Vad som särskilt noteras i skrivelsen från STRA är att efterfrågan på officerare 
över nivå fyra kommer att öka, vilket ställer krav på analys av den enskilda 
individens förutsättningar och intressen för internationell tjänst. Tjänstgöring i 
multinationella staber kräver normalt adekvat och väl vitsordad tjänst i 
internationell tjänst.8 Vid en analys av tillgång och efterfrågan på en svensk 
officer i framtiden kan följande konstateras: en officer nivå tre har efter 
fänriksutnämning 37 tjänstgörings år i FM framför sig varav fyra år som elev 
vid skola, två år som lärare vid skola, nio år i internationell tjänst, ett år för- och 
efterarbete för internationell tjänst och tjuguett år vid förband eller stab. 9 
 

                                                      
4 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning    16 100:628 80 2003-02-
11 bilaga 1. s 1.  
5 Ibid. 2003-02-11 underbilaga 1. s 1.   
6 Ibid. 2003-02-11 bilaga 1. s 1   
7 Ibid s. 2. 
8 Ibid s. 13 
9 Ibid s. 38 
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Att Sverige så påtagligt utökat sitt internationella åtagande kommer att ställa 
krav på en översyn av nuvarande personalförsörjningssystem. I propositionen 
2001/02:10 framhåller regeringen att ”FM på medellång sikt, efter 2004, skall 
kunna avdela officerare ur Operativa insatsledningen och andra delar av FM 
ledningsorganisation för internationella insatser där deltagande vid ledning av 
högre förbandsnivåer enligt regeringen bör vara prioriterade”.   Vidare 
framhålls att ”en stor volym på förband förutsätter att 
personalförsörjningssystemet reformeras.  En samtidig insats av ett stort antal 
förband ryms knappast inom den personalvolym som FM bedömt som möjlig att 
uthålligt upprätthålla”. 10 
 
Kring logistikkompetensen, som genereras nationellt inför insättandet av 
beredskapsförband, finns inga studier gjorda. HKV STRA betonar områdets 
betydelse och vikten att genomföra studier för att klarlägga eventuella 
konsekvenser för fredsorganisationen. 11

  Liknande problemområde är medicinsk 
underrättelsetjänst, där en studerande vid FHS år 2002 genom sin C-uppsats 
bidragit till att identifiera nyss nämnda problemområde. 12  
 
Ur ett utbildningsperspektiv ställer de nya internationella åtagandena självfallet 
nya krav på FM. Sverige har accepterat 64 Partnerskapsmål inom ramen för PfP-
samarbetet med NATO, vilka skall vara implementerade i försvarsmakten till år 
2006. Samtidigt ökar kraven på översyn av officerarnas utbildning, i syfte att 
möta/anpassa den högre efterfrågan/utkommenderingen av svenska officerare i 
internationell tjänst. 13    
 
EU`s militära stab, EUMS, redovisade sin grundsyn på utbildning hösten 2002: 
”The availability of well-trained military and civilian experts deployable at 
short notice will be the key to the European Union’s ability to carry out the full 
range of Article 17/2 TEU task. In this respect, training should be considered a 
low-cost major qualitative factor and a force multiplier of outmost importance, 
for the development of European military capabilities”. 14 
   
För en logistiker är innebörden att detta självfallet kommer leda till 
förändringar, logistik är och förblir en avgörande faktor för hur striden skall 
föras. En fungerande logistik kommer att behövas oavsett det rör nationell- 
och/eller internationella åtaganden. “Logistics is the servant of operation, it can 
be the deciding factor in determining the feasibility of an operation or the 
practicality of a plan”. 15 
 

                                                      
10 Regeringens proposition 2001702:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret s 1.43-145. 
11 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning 16 100:628 80 2003-02-
11 bilaga 1. s. 19. 
12 C-uppsats H Adén FHS ChP 00-02    
13 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning 16 100:628 80 2003-02-
11bilaga 1. s. 5   
14 Ibid. s. 34   
15 NATO ALLIED JOINT DOCTRIN, AJP-01 Ratification draft 2 October 2001, s 2-4.  
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För svenskt vidkommande kommer våra internationella åtaganden innebära ett 
antal förändringar ur ett logistiskt perspektiv. Bland listade stabsbefattningar 
finns ett 15-tal logistikbefattningar (nivå 3-4) som skall vara beredd att bemanna 
olika Operation Headquarters (OHQ), Force Headquarters (FHQ), Land 
Components Command (LCC), Marine Components Command (MCC) och Air 
Components Command (ACC). Det exakta antalet officerare som skall kunna 
verka internationellt är svårt att räkna ut därför att en koalition, per definition, 
utgörs av en ”ad hoc-organisation” där det inte går att exakt kvantifiera 
personalbehovet i förväg.16 Vidare håller Sverige på, som tidigare nämnts, att i 
samarbete med Norge, Finland och Danmark och inom ramen för det 
multinationella samarbetet skapa en nordisk brigad. Sverige kommer ha ett stort 
ansvar för att utbilda och personalförsörja brigadens logistikbataljon. För 
tillfället handlar det om ett 30-tal officerare (nivå 2-6) som from 2003-07-01 
med 30 dagars beredskap skall vara beredda att under 6 månader verka i 
internationell tjänst. 17  
   
Utifrån de 64 Partnerskapsmål som Sverige antagit inom ramen för vårt 
samarbete med NATO och PfP, finns det 19 som är av mer renodlad logistiska 
karaktär.18 Dessa Partnerskapsmål utgör viktiga styrdokument för Sveriges 
fortsatta internationella åtaganden, inom den logistiska funktionen.   
   
För att Försvarsmakten skall kunna tillgodose den egna organisationen med 
kompetent personal inom bl.a. logistikfunktionen finns ett antal militära skolor 
och centra för denna utbildning, både nationellt och internationellt. Vid en 
kartläggning av internationella åtaganden och utbildningsbehov måste beaktas 
att utbildningsståndpunkten varierar hos officerare inom logistikfunktionen. Val 
av ny inriktning under en officers aktiva karriär är inte ovanligt, vilket bl.a. 
HKV årligen reglerar i samband med antagningen till FHS chefsprogram. 

1.2 Problemformulering 
Den svenska Försvarsmakten står inför stora förändringar. Ett stort 
internationellt engagemang kommer med stor sannolikhet innebära att Sverige i 
framtiden måste bidra med ett ökat antal logistikföreträdare för internationell 
insats. Detta engagemang kommer att omfatta såväl stabsofficerare som 
truppofficerare och specialister.   
 
Inom central ledning har vissa direktiv givits angående internationell tjänst,19  
vilka vissa kan komma att påverka den framtida logistikern vid internationell 
insats.  
 
Vi har under 1990-talet och även på 2000-talet haft ett antal logistiker som 
verkat vid internationell insats, och som har utvecklat sin uppfattning och 

                                                      
16 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning 16 100:628 80 2003-02-
11 bilaga 1 s. 29    
17 Övlt Gustav Berggren, C utvecklingsavdelningen T2  
18 HKV skrivelse 23 320:74241, ÖB underlag inför 2003, bilaga U -03 2002-12-17  
19 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning  16 100:628 80 2003-02-
11 bilaga 1.  
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kunskap om internationell logistik och hur väl förberedda/utbildade de var att 
lösa logistikuppgifter vid en internationell insats före, under och efter insats. 
Deras uppfattning är särskilt intressant ur perspektivet om förbättringar kan 
genomföras i vårt eget utbildningssystem. Sverige har ett militärt 
utbildningssystem, där bl.a. logistiker utbildas. Dessutom finns ett antal 
utbildningsplattformar/centra (nationellt och internationellt) som även svarar för 
specifik logistikutbildning, t.ex. UNLOG/PfPLOG i Norge. För en logistiker, 
likväl för alla tjänstegrenar, är det viktigt att utbildning ges med avseende på 
eventuell kommande internationell insats. Är det svenska utbildningssystemet 
rätt utformat i förhållande till de krav som internationell tjänstgöring ställer på 
en logistikofficer? 
 
Mot bakgrund av ovanstående är därför frågan: Kommer Sverige klara av att nå 
upp till sina internationella logistiska åtaganden med den utbildning som idag 
ges till svenska logistikofficerare? Finns det behov av en anpassning av 
utbildningen? 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Med problemformuleringen som utgångspunkt är syftet med denna uppsats att: 
 

• Undersöka om utbildningen av logistikofficerare är rätt, dvs. om den är 
utformad för att Sverige ska kunna fullfölja de logistiska 
direktiven/kraven. 

• Undersöka om någon form av anpassning av utbildningens utformning 
och/eller omfattning är nödvändig. 

 
För att kunna besvara ovanstående frågor kommer jag analysera vilka de 
logistiska direktiven/kraven är dels utifrån de så kallade formella krav, som 
ställs på logistiker i internationell tjänst, dels utifrån de logistiska erfarenheterna 
av internationell tjänst. Denna del kommer att utgöra den s.k. kravprofilen. 
Följande frågeformuleringar kommer att användas för att få fram den formella 
kravprofilen och de internationella erfarenheterna: 

• Vilka krav ställer antagna Partnerskapsmål på FM avseende 
logistikofficerare för internationell tjänst? 

• Vilka formella utbildnings- och befattningskrav är formulerade för att 
möte åtaganden av logistikofficerare i internationell tjänst? 

• Vad utmärker internationell logistik? 
• Vad krävs av en logistikofficer före, under och efter en insats i  

internationell tjänst?  
 
Därefter kommer jag att analysera nuvarande utbildningssystem och den 
utbildning som logistiker, som tjänstgjort i internationell tjänst, haft eller anser 
sig böra ha. Denna del kommer att utgöra den s.k. utbildningsprofilen. Följande 
frågeformuleringar kommer att användas: 

• Hur är nuvarande utbildning utformad för en logistikofficer? 
• Vilken utbildning har svenska logistikofficerare som verkat i 

internationell tjänst haft? 
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• Vad saknades i utbildningshänseende under den internationella insatsen 
för att kunna verka som logistiker?  

1.4 Avgränsningar 
Min uppsats kommer att behandla den operativa och taktiska nivån och 
stabsofficerare på logistik nivå 3-4. Denna kategori väntas vara en av de grupper 
inom FM som med kort varsel och med rätt kompetens, skall kunna medverka 
internationellt.20   
 
Logistik är ett omfattande begrepp, vilket framgår både i den svenska militära 
definitionen i OPI - 4, liksom NATO:s och EU:s definition på logistik. 21 När det 
gäller specialister inom logistik finns ingen vedertagen definition inom 
Försvarsmakten. Från HKV/GRO UTB. har jag fått svaret22 via en 
telefonintervju att det möjligen kan definieras som en officer eller yrkesman 
som via akademisk examen skaffat sig djupare specialkompetens. Hälso- och 
sjukvårdspersonal utgör en sådan kategori, men kommer inte att ytterligare 
behandlas i uppsatsen. 
 
Utöver den nivå höjande utbildningen vid Försvarshögskolan i Stockholm 
(FHS/S) kommer även den 10 månader långa Man/Log utbildningen vid FHS i 
Östersund (FHS/Ö) att undersökas. Motivet till att just denna utbildning tas med 
i undersökningen hör samman med att den till del utgör arvet från den gamla 
högre intendentutbildningen som upphörde 1994.  Utbildningen vid Man/Log är 
till största delen renodlad fredslogistikutbildning, men inslag av internationell 
logistik finns med i kursplanen. Utöver nämnda kurs finns ytterligare kurser att 
tillgå, dessa ytterligare kurser har valts att inte undersökas, då dessa är mer för 
specifika behov av kompetenshöjning inom visst begränsat fackområde. Den 
riktade missionsutbildningen är även exkluderad i min undersökning, då dessa 
utbildningar ”skräddarsys” inför varje ny mission, dvs. en utbildning som är svår 
att förutsäga. 
 
Inom ramen EU, PARP och UNSAS har Sverige anmält 50 officerare, varav tolv 
är av rent logistisk karaktär. Fyra av dessa befattnings typer inom 
logistikfunktionen benämns Combined Joint Task Force J4 oberoende 
vapenslag, LCC, MCC och ACC. 23 I uppsatsen kommer dessa befattningar att 
avhandlas. Alla  tre försvarsgrenarna, på såväl den operativa som taktiska nivån, 
kommer därigenom kunna belysas.  
 
 
 
  

                                                      
20 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning 16 100:628 80  2003-11-
02 bilaga 1. s 10   
21 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen Operativ inriktning för logistik, OPI-4, 2002-10-
01,  s 11 
22 HKV/GRO UTB, övlt Magnus Lundgren via telefonintervju 2003-03-10  
23 OPIL skrivelse Inriktning avseende rekrytering, organisation, utbildning och administration 
av Internationell Lednings- och förstärkningsresurs (ILF) 2001-09-20 nr 01 800:80808    
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Bild 1: Exempel på organisationsskiss över CJTF-stab 24 
 
Uppsatsen avser tiden 2002-2006 främst av två orsaker: 
 

• Det är implementeringsfasen för huvuddelen av 
Partnerskapsmålen.25 

• Det är  tidsperioden för de beredskapsförband som Sverige anmält 
till EU, PARP, UNSAS, SHIRBRIG och NORDCAPS. 26  

 
  Erfarenheter har visat att förändringar på det säkerhetspolitiska planet har 
  kommit att ändras i allt snabbare takt, varvid prognostisering blir allt svårare att 

göra på längre sikt. 
 
Ordet  kompetensförsörjningsproblematik har i den här uppsatsen tyngdpunkt  
på kvalité i utbildningen. Kompetensförsörjningsproblematiken rent antalsmässigt  
kommer enbart  att presenteras i form av trend. Motivet till detta är att obligatorisk 
internationell tjänstgöringsskyldighet har debatterats under 2002 och riksdagen 
har givit regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur skyldigheten 
skall utformas. Ett riksdagsbeslut om eventuell tjänstgöringsskyldighet för 
officerare kommer troligtvis att fattas sommaren 2003. 27 Intill dess är en  
numeriska beräkning av personal mer en gissning än en vetenskaplig 
undersökning. 

1.5 Metod 
Jag har valt att hämta mitt metodstöd från boken Forskningens metodik, om 
kvalitativa och kvantitativa metoder.28 Motivet till detta val har varit att där 
beskrivs att en metod är ett redskap, ett sätt att lösa problemet och komma fram 
till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod och de fem 
viktiga delar i metoden är: 29  
 

                                                      
24 NATO ALLIED JOINT LOGISTIC DOCTRIN, AJP-04.6 (A) Final Draft May 2002, s 13 
25 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen Operativ inriktning för logistik, OPI-4, 2002-10-
01 s 10  
26 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning.  16 100:628 80 2003-02-
11 underbilaga 1. s. 1   
27 HKV/STRA skrivelse Inriktning av internationell stabsbemanning.  16 100:628 80 2003-02-
11 bilaga 1 s. 13     
28 Idar Magne Home & Bern, 1997 Forskningens metodik, om kvalitativa och kvantitativa 
metoder., Lund; Studentlitteratur    
29 Ibid. s. 13 
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1. Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 
2. Informationen måste väljas systematiskt. 
3. Informationen skall kunna nyttjas på bästa sätt. 
4. Resultatet skall presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och 

granska hållbarheten. 
5. Resultatet skall möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om det 

samhälleliga förhållandet man avhandlar för att detta ska kunna leda till ett 
fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse. 

 
Då det finns förhållandevis litet skrivet om ämnet internationell logistik, har min 
bedömning varit att det behövs ”verklighetsanknytning” till ämnet. Strävan har 
varit att genom personintervjuer finna en överensstämmelse med verkligheten som 
undersöks och att jag inte enbart förlitar mig på ett fåtal tryckta källor. Antalet 
respondenter har valts utifrån ett relativt stort antal, efter samråd med mina 
handledare, med syfte att komma så nära ”verkligheten” som möjligt. 
Informationen som kommit från intervjuerna har sammanställts för att därigenom 
ge en enhetlig bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Bild 2:Översiktsbild på metodikprocessen i uppsatsen 
 

 
Undersökningen bygger på en kvalitativ undersökningsmetod, dels av den s.k. 
formella kravprofilen för logistiker i internationell tjänst, dels av 
Försvarshögskolans utbildningssystem för logistiker. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden kännetecknas av att inga matematiska eller statistiska 
beräkningar har gjorts, inriktningen har varit att pröva om informationen har 

AJP-04 
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generell giltighet för bättre förstående av situationen. Undersökningen har 
grundat sig på dokument från NATO och FM. Metoden kännetecknas av närhet 
till informationskällorna.  
 
I undersökningen har även intervjufrågor använts för att få fram vad som 
utmärker internationell logistik och vilka krav som ställs före, under och efter en 
insats. Intervjufrågor har även använts för att få fram den utbildning som 
respondenterna har erhållit innan internationell insats såväl som avsaknad av 
utbildning. Intervjufrågorna i undersökningen riktar sig mot hela FM. Därför har 
jag valt att ta fram respondenter från alla tre försvarsgrenarna för att få fram svar 
på om det finns några avgörande skillnader i en operation före, under och efter 
en internationell insats. Intervjuerna har varit så kallade respondentintervjuer, 
dvs. intervju av personer som själva varit delaktiga i den företeelse jag studerar. 
Alla intervjuer har genomförts vid personliga möten med respondenterna och 
bandupptagning har skett vid alla intervjuerna. Vid två tillfällen har två 
respondenter medverkat samtidigt och vid ett tillfälle har fyra respondenter 
medverkat samtidigt. Övriga åtta intervjuer har skett med enbart en respondent 
medverkande. Sammanställning av intervjuerna har skett utifrån 
bandupptagningarna. Jag har i mina intervjuer valt att inte ha allt för riktade 
frågor, då sådana kan bli ledande. Istället har antalet frågor utökats, med syftet 
att få ett heltäckande svar från respektive respondent. 
  
Det som varit svårast med intervjuerna har varit urval av respondenter. För 
arméns del var anledningen att ett relativt stort antal logistikofficerare har 
medverkat i internationella insatser. Balkan tillsammans med pågående konflikt 
i Afghanistan är aktuella krigs- och krisskådeplatser. För flyget och marinens 
del har problemet varit det motsatta, nämligen svårigheten att finna 
logistikofficerare som deltagit i internationella insatser. Därför har flygvapnets 
och marinens respondenter valts utifrån deras erfarenheter av internationella 
övningar under 1990-talet och 2000-talet. Den grupp respondenter som deltagit i 
mina intervjuer har en varierad bakgrund inom logistiken, för att kunna belysa 
den mångfald som finns inom logistiken och som måste beaktas när 
kompetens/kvalité skall undersökas. 
 

Slutligen har en induktiv argumentationsteknik använts, dvs. jag har valt att först 
presentera empiri, därefter redovisa resultatet och utifrån resultatet redovisa 
slutsatser. 

 

1.6 Begrepp och definitioner 
Förkortningar redogörs under 4.8 
 
Logistik: 
I OPI-4 finns ett utkast till definition av militär logistik enligt följande:  
”Logistik är ett samlingsbegrepp som i militär betydelse innebär planering och  
genomförande av förflyttning, underhåll och övriga servicetjänster syftande till  
att stödja operationers genomförande. Internationellt innefattar även Hälso- och  
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sjukvård i detta begrepp”.30   
 
OPI-4 definierar NATO/EU logistik enligt följande: 
”Planering och genomförande av förflyttning och vidmakthållande av 
stridskrafter. I sin vidaste betydelse kan det ses som den verksamhet som vad 
militära operationer handlar om:” 
 

a) ”konstruktion och utveckling, anskaffning, lagring, transport, 
distrubition, underhåll, avveckling och avyttring av materiel, 

b) transport av personal 
c) anskaffning eller konstruktion, underhåll, drift och avyttring av 

anläggningar och faciliteter 
d) anskaffning eller tillhandahållande av tjänster och 
e) stöd med sjukvård och hälsovård”  

 
  Med begreppet Internationell insats avses i den här uppsatsen att 

logistikofficeren deltagit eller kommer att delta i antingen fredsbevarande 
operationer som genomförs av relativt lätt beväpnade styrkor och där våld endast 
får användas i självförsvar. Dylika operationer pågår i regel under många år och 
syftet är att på sikt skapa lämpliga förhållanden för en varaktig fred.31 
Fredsframtvingande operationer är den andra sortens operationer som särskiljs 
genom att varaktiga stabila och fredliga förhållanden är slutmålet, snarare än en 
militär seger. Våldsanvändningen måste därför vara synnerligen restriktiv, för att 
underlätta ett senare samförstånd och samarbete. En fredsframtvingande styrka 
måste vara utrustad för att kunna möta alla potentiella fiender i området, men 
skall också vara förmögen att gå över till fredsbevarande uppgifter om 
konfliktintensiteten skulle minska.32 Inom begreppet internationell insats har 
även multinationella övningar inkluderats. Sverige har från slutet av 1990-talet 
kommit att delta i en rad internationella övningar (Nordic Peace, Allied Effort 
och Strong Resolve mm.) och där har marinen, liksom flygvapnet kommit att 
medverka. 

 
  Kvalité är ett centralt nyckelord och avser grad av goda egenskaper eller 
  beskaffenheter.   
 
  Logistikofficer i den här uppsatsen avser en officer nivå 3-4 med ursprung som 

teknisk officer oavsett truppslag eller trängofficer eller annan officer som valt att 
byta till logistik profilering under chefsprogrammet alternativt genomgått 

  Man/Log utbildning  vid FHS/Ö. 
  

  Med Utbildningssystem avses den nivå höjande utbildningen som finns inom 
ramen för Militärhögskolan (MHS) och Försvarshögskolan (FHS).  

 
  Med Logistiska krav/direktiv avses de tvingande krav på egenskaper hos en 

                                                      
30 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen Operativ inriktning för logistik, OPI-4, 2002-10-
01 s 5  
31 FHS, KVI arbetsutkast Doktriner för Gemensamma operationer 2002 s. 39  
32 Ibid. s. 40 
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  Logistikofficer i internationell tjänst, som finns formulerade i officiella 
dokument, likväl som de önskvärda krav  grundade på erfarenheter från 
logistikofficerare som verkat internationellt. 

 
Partnerskapsmål är framförhandlade militära mål (materiella, personella mm.) 
mellan NATO och respektive partnerskapsland inom ramen för PARP-
processen. 

 

1.7 Källkritik 
Uppsatsen bygger på att svaren till frågeställningarna sökts via intervjuer, 
dokument- och textanalys.  
 
Respondenter  
Samtliga respondenter är att betrakta som subjektiva förstahandskällor, som 
själva deltagit i internationella insatser. Närheten varierar då vissa av 
respondenterna genomfört sin internationella insats från mitten av 1990-talet och 
framåt.  

 
  Den teknik som använts för att samla information från respondenterna har 

genomgående varit intervjuer. Elva besöksintervjuer har genomförts 33 och alla 
intervjuer har spelats in på band. Samtliga respondenter har fått frågorna 
översända före intervjun, utom vid ett tillfälle, då tekniken med mail 
misslyckades. Metoden med intervjuer har både för- och nackdelar. Problemet är 
att formulera goda och lagom många frågor och att svaren från respondenterna 
kan vara av helt skiftande karaktär, vilket i sig ger svårigheter när slutsatser ska 
dras. Jag ansåg emellertid att förberedda frågor, utskickade på förhand, skulle ge 
såväl respondent som mig själv en säkrare situation. 

 
  Fördelen med intervjuer av besökskaraktär är bl.a. att de kan vara tidsbesparande 

och att det är en kontrollerad intervjusituation samtidigt som relativt 
komplicerade frågor kan nyttjas. Möjligheten att följa upp frågorna i efterhand, 
för att därmed kunna säkerställa svaren på nytt är också en av fördelarna 
samtidigt som en personlig intervju ger både närhet och möjlighet att kontrollera 
respondens kunnighet inom området på så sätt att det tex. inte finns möjlighet att 
”läsa innantill”.  

 
De största nackdelarna med besöksintervjuer är att de däremot kan ta tid och 
därmed pengar för resor. Dessutom finns en risk att intervjuaffekter kan 
förekomma, dvs. intervjuaren och den intervjuade påverkar varandra vilket ger 
en ”styrning” av svaren. Det kan även vara svårt att ställa känsliga frågor eller 
rättare sagt få svar på känsliga frågor. Mina intervjufrågor hade dock inte den 
digniteten och därmed skulle inte de nackdelarna förekomma vid aktuella 
intervjuer.  

 

                                                      
33Eriksson,  Lars,  Wiedersheim-Paul,  Torsten Finn, Utreda, forska och rapportera Liber 
Ekonomi 1997  
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  Ytterligare en nackdel med besöksintervjuer är att det eventuellt kan vara svårt 
att få intervjutid. 
 
Vid några tillfällen har jag valt att intervjua fler än en person. Skälet till dessa 
gruppintervjuer har varit att respondenten själv önskat medföra en kollega som 
han delat sina internationella erfarenheter med. I ett annat fall var tidsfaktorn 
skälet. 

 
Tidigt under förberedelsefasen till intervjuerna stod det klart att marinen och 
flyget skiljer sig från armén på en avgörande punkt, nämligen erfarenheter från 
den internationella arenan. Flyget har inte varit insatt i en konflikt sedan FN- 
insatsen i Kongo 1960-1962,34 nu verkar allt indikera på att flygvapnet ca 40 år 
senare skall tillbaka till Kongo 35  i United Nations Mission in the Democratic 
Republic of Congo (MONUC). I detta fall utan flygplan där uppgiften blir att 
upprätthålla en flygplats i trakten av Kinshasa. För marinen gäller samma sak 
vad gäller insatser av typ PSO/PKO och jag har vid mina efterforskningar inte 
funnit några fakta angående marinens medverkan i internationell insats 
någonsin. Gemensamt är dock att både flygvapnet och marinen under senare år 
övat inom ramen för ett antal större internationella övningar och därigenom 
skaffat internationell erfarenhet. För arméns del har åtagandena varit många 
under hela efterkrigstiden och sedan tiden på Balkan har vi kommit att operera 
samman inom ramen för NATO/PfP-samarbetet. 

 
Skriftligt material 

  De primärkällor som utgjort underlag för uppsatsen består av officiellt material 
med Regeringen, Försvarsmakten eller NATO som utgivare. Det skriftliga 
materialet är doktriner, skrivelser och det uppfyller samtidighetskravet genom att 
vara publicerat och utgivet i närtid (inget dokument äldre än 5 år). Viss del av 
det empiriska materialet är skrivet på engelska, vilket har ställt krav att uttolka 
och omsätta informationen på ett korrekt sätt.  

1.8 Forskning och tidigare utgivet material 
Inom logistik har viss forskning pågått, däremot har inom logistik som enskilt 
ämne, kopplat till internationell insats, begränsad forskning hittats. 1998 skrev 
Col.Prof Wlodzimierz Miszalski, PhD, D.Sc. en rapport angående Polens 
problem med integration av logistik mellan Polen och NATO.36  Författaren kom 
i sin rapport fram till att Polen var redo integrera sin egen logistik med NATO, 
dock fanns vissa områden som krävde mer än andra för att detta skulle lyckas. 
Det största bristerna ansåg författaren bl.a. kunde härledas till det polska 
försvarets egen ledningsprocess, planeringsprocess, standardiseringsprocess  och 
kunskap om NATO logistiksystem. 

1.9 Disposition 
Uppsatsen har följande struktur och uppdelning i olika kapitel. 

                                                      
34 Sture Rydbergs, FN-soldat, Halmstad tryckeri 1980, s. 217  
35 Försvarsmaktens forum för flygvapnet, Flyg Nytt, 1-2003, s. 5  
36 http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/miszalsk.pdf  
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Under kapitel 2 redovisas begreppet teori och valet av teori för min uppsats. 
Syftet med teori är att få fram ett verktyg som underlag för analyserna. 
 
I kapitel 3 finns uppsatsens deskriptiva del och de genomförda intervjuerna. Här 
beskrivs de formella direktiv som finns från NATO och FM, vilka 
Partnerskapsmålen är samt befattnings- och utbildningskrav som ställs på 
logistiker för internationell tjänst samt de formella utbildningskraven på 
logistikofficerarna. 
 
Vidare presenteras del av undersökningsmaterialet från mina intervjuer i syfte 
att beskriva vad internationell logistik innebär samt om det är olika krav på 
logistikern före, under eller efter insats. Sedan ges en presentation av 
respondenternas åsikter om nuvarande utbildningssystem. 
  
Därefter presenteras nuvarande utbildningar inom logistik som genomförs vid 
FHS, men även respondenternas uppfattning om den utbildning de fått innan 
insats. 
 
Slutligen ges respondenternas uppfattning om personalförsörjning av 
logistikofficerare i internationell tjänst. 
 
Kapitel 3 innehåller också mina analyser. 
 
Kapitel 4 är avslutningen. Här ges både sammanfattning, egen analys och 
slutsatser. I sammanfattningen summerar jag innehållet i uppsatsen och under 
slutsatser presenterar jag mitt resultat och svaren på mina frågeställningar. Den 
sista delen i kapitel 4 innehåller käll- och litteraturförteckning, samt 
förkortningar. 
 
I kapitel 5 återfinns en förteckning över respondenterna och vilka intervjufrågor 
som har använts. 
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2 Teori 

2.1 Allied Joint Doctrine 
Jag har valt NATO Allied Joint Doctrine 37 som teorianknytning med motivet att 
den svenska Försvarsmakten håller på att skapa nya regelverk och rutiner för att 
bli interoperabla med EU och NATO. Sverige som fullvärdig medlem av EU 
och dess militära snabbinsatsstyrka, likväl som aktiv medlem inom ramen för 
Partnership for Peace (PfP), gör att vi inom FM är i stort behov att anpassa oss 
till NATO och EU:s militära regelverk. NATO:s AJP 01 är en övergripande 
doktrin grundad på erfarenhet, framtagen för att möjliggöra framgångsrik 
planering och genomförande, dessutom för att fungera som stöd vid militära 
operationer. En viktig del i doktrinen är NATO:s förmåga att genomföra 
operationer multinationellt och i koalitioner, och även i samarbete med icke- 
NATO länder.  
 
AJP 01 är i första hand till för den operativa nivån, men kan även användas på 
annan nivå som referens.  
 
Huvuddragen i doktrinen är att NATO klargör att det för tillfället inte finns 
något konventionellt hot mot alliansen, utan att nya hot utifrån det vidgade 
säkerhetsbegreppet måste beaktas. Här nämns kriser av etnisk, religiös, 
ekonomisk och politisk karaktär eller uteblivna reformer etc. Dessa kriser kan 
inom ramen för det europeisk-atlantiska samarbetet leda till att instabilitet på 
sikt kommer att påverka säkerheten för NATO och andra länder i Europa. 
Vikten av att snabbt kunna agera och på det viset tidigt stoppa konflikten 
påpekas. Vikten av att icke-NATO länder medverkar i krishanteringen nämns 
och även att utbildning och träning alltjämt är en nationell angelägenhet.38  
 
För NATO kvarstår behovet av att fortsätta standardiseringen i syfte att kunna 
samarbeta effektivt. En gemensam doktrin, som understöds av standardiserad 
materiel och tillvägagångssätt, utgör grunden för att få full effekt av deltagande 
länders styrkor. Träning och samövning påtalas som viktiga instrument för att 
uppnå effektivitet. 39  
 
Risker med att inte fortsätta standardiseringen är följande: 40  

• Rutiner och taktiska olikheter kan leda till att nationer har svårt att 
samarbeta. 

• Språkförbistringar kan leda till svårigheter att tolka mål och syften. 
• Utebliven materielstandardisering kan leda till tekniska svårigheter. 
• Oförmåga att utbyta information, underrättelse, teknisk data eller att 

kunna kommunicera, p.g.a. brister i den interoperabla förmågan och att 
nationella säkerhetsskäl lagligen begränsar detta. 

                                                      
37 NATO ALLIED JOINT DOCTRINE, AJP-01 Ratification draft 2 October 2001  
38 NATO office of information and press 2001, Brussels, Belgium s. 76   
39 NATO ALLIED JOINT DOCTRINE, AJP-01 Ratification draft 2 October 2001 s. 2-9 
40 Ibid s 2-10 
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• Oförmåga att samutnyttja resurserna kan leda till att den logistiska 
kapaciteten förfaller. 

 
När det gäller logistik i multinationella operationer påtalas i AJP 01 risken för 
att tempot och kvalitén nedgår när många olika nationer samarbetar. För att 
undvika detta krävs en anpassning till en gemensam doktrin och 
tillvägagångssätt, samt realistisk träning mellan nationer.   
 
Sammanfattning AJP-01: 
I kapitel 9, AJP-01 (Logistik), påtalas betydelsen av att logistiken tidigt är med i 
planeringen. Samarbete, samordning, överlägsenhet i planering, flexibilitet och 
synergi är huvudprinciperna som styr all logistikplanering. Logistikkonceptet 
måste kunna förutse och vara så flexibelt att det kan möta olika nationers 
uppträdande, ta tillvara nationers styrka och se fördelar med både bidragande 
länder och NATO.  
 
Utifrån AJP-01 har NATO utvecklat Allied Joint Logistic Doctrine, AJP-04, 
vilken ratificerades i februari 2002. Det övergripande målet är att AJP-04 ska 
fungera som NATO:s övergripande logistikdoktrin, framtagen ur AJP-01. AJP-
04 inkluderar även NATO:s samarbete med FN, EU och OSSE, men även för 
icke NATO-medlemmar som deltar inom ramen för en NATO-operation. 41  

2.2 AJP-04 
Såsom tidigare har nämnts är en gemensam doktrin förutsättningen för 
deltagande/samarbete i NATO-sammanhang. Ytterligare har i AJP-04 
tydliggjorts behovet av träning och samövning för att uppnå effektivitet, 
samarbete etc. I AJP-04 finns ett antal nyckelord som skall ses som principer för 
hur NATO ser på logistik. Nyckelorden är: Överlägsenhet i planering, ansvar, 
laglig makt, samarbete, koordinering, tillhandahållande och i tillräcklig 
omfattning, flexibilitet, enkelhet, tids linjal, ekonomi, transparent och 
synergi. Sammanfattningsvis kan principerna delas in i fem huvudområden, 
vilkas huvuddrag beskrivs nedan. 
 

a) Överlägsenhet i planering  
Logistiken måste fokuseras på att understödja operationens framgång, en 
nyckelfunktion är beslutskedjan och samordningen med NATO befälhavaren. 
Viktigt är att befälhavaren klart definierar hur organisationen ska se ut samt 
vilka ansvarsförhållanden som ska gälla. 
 
Varje nation är alltid ansvarig för sina egna logistikresurser, samt att tillse att det 
finns resurser vid operationer. Vid en NATO operation måste alla bidragande 
nationer acceptera gällande principer av NATO:s logistiska system. NATO- 
befälhavare är därigenom totalt ansvarig för det kollektiva logistiska stödet. 

                                                      
41 NATO ALLIED JOINT LOGISTIC DOCTRINE, AJP-04. (A) Second Final Draft February 
2002, s 1-1  
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Eventuellt behov av prioritering av den logistiska supporten bestäms av NATO- 
befälhavare. 
 
NATO-befälhavare ansvarar för att ta fram en klar och tydlig bild av tillgänglig 
logistisk organisation. För att uppnå detta krävs information om opererande 
nationer, vilket kräver ett begripligt datasystem/rapporteringssystem. 
 

b) Samarbete och koordinering 
För att utveckla och implementera en effektiv multinationell logistikorganisation 
krävs planering och samordning mellan NATO och bidragande nationer. Av 
yttersta vikt är att planering och samordning är genomförda innan operationen 
påbörjas. En av huvudprinciperna i NATO:s logistikkoncept är samordning. Det 
innebär att logistik inte enbart är samarbete kring transporter och 
förnödenhetsförsörjning, utan här inkluderas även finanser/ekonomi, 
upphandling/kontraktering och byggnation/maskiner. Samarbetet kräver vidare 
kunskaper om de olika nationernas kapaciteter och legala begränsningar samt 
NATO:s eget logistikkoncept. För ett optimalt resursutnyttjande krävs klara 
procedurer/rutiner.  
 
Koordinering skapar kostnadseffektivitet. Det kräver emellertid medverkan av 
bidragande nationer på olika nivåer inom logistikorganisationen för att alla ska 
känna till och ta hänsyn till både nationella intressen såväl som NATO:s. 
 

c) Flexibilitet och enkelhet 
Flexibilitet är viktig när en logistikplan utarbetas, en plan som måste kunna 
svara mot förändringar i operationsplanen. Vidare kommer inget logistikkoncept 
att passa alla situationer, utan konceptet måste vara utformat för att möta det 
oväntade. I vissa situationer kan ett nationellt logistikkoncept vara att föredra, 
vilket måste tillåtas i NATO´s logistik organisation. För att undvika 
missförstånd är enkla planer och ordrar samt okomplicerade 
logistikorganisationer att föredra, vilket även underlättar 
informationsöverföring.  
 

d) Ekonomi 
Logistikfunktionen är ofta kostsam och en ”bristvara”. För att uppnå kostnads- 
effektivitet måste det finnas enheter på plats som ser till att logistikförsörjningen 
fungerar i syfte att minska riskerna med tidsförluster, ställtider och 
kommunikationsavbrott.  
  

e) Synergi 
Synergi uppnås genom att alla deltagande nationer är införstådda med varderas 
logistiska styrka. En effektiv multinationell logistisk organisation uppnås genom 
att NATO tillsammans med nationella planläggare upptäcker möjliga 
synergieffekter, för att därmed uppnå de mest vinstgivande resultaten. 
 
En sammanfattning av teorianknytningen innebär för svenska Försvarsmakten 
som helhet, men i lika stor för del för logistikofficerare och logistikförband, att 
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en gemensam doktrin som följer NATO:s regelverk, utgör nyckeln till framgång. 
Vald teori är AJP-04 med de fem, ovan, beskrivna huvudområdena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3: Skiss utvisande vald teori med nyckelord 
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3 Avhandling 

3.1 Kravprofil – internationell logistik 
För att kunna besvara frågan om utbildningen av logistikofficerare är rätt 
utformad för att Sverige ska kunna fullfölja de logistiska direktiven/kraven 
behöver den sammantagna kravprofilen på internationell logistisk tjänst 
undersökas. För att få fram kravprofilen måste både de formella 
direktiven/kraven och logistikers egna erfarenheter av internationell logistisk 
tjänst undersökas. De formella direktiven/kraven utgörs av Partnerskapsmålen, 
de formella befattnings- och utbildningskraven från OPIL och OPI-4 (operativ 
inriktning för logistik). De logistiska erfarenheterna av internationell tjänst, vad 
som utmärker den och vilka krav som ställs före, under och efter en 
tjänst/övning har undersökts via ett antal intervjuer.  
 
I denna empiriska del kommer först de formella kraven/direktiven att redovisas 
och därefter logistikofficerares egna erfarenheter av internationell tjänst.  
 
Partnerskapsmålen 
Vilka krav ställer antagna Partnerskapsmål på FM avseende logistikofficerare 
för internationell tjänst? 
 
Beslutet att anta de 64 Partnerskapsmålen har inneburit ett ökat internationellt 
engagemang, vilket påverkar våra egna orderverk och utbildningsmål mot större 
internationell anpassning. Sverige ska vid 2006 kunna, genom att 
Partnerskapsmålen uppfylls, utföra sina internationella åtagande och på så sätt 
bidra till att öka interoperabiliteten mellan den svenska försvarsmakten och 
NATO. Hur interoperabiliteten ska uppnås tydliggörs i de uppställda 
Partnerskapsmålen. ”Utvecklingen av interoperabiliteten och gemensamma 
internationella logistikresurser skall ligga i linje med Försvarsmaktens 
långsiktiga interoperabilitetsutveckling, så som den är beskriven i PARP-
processen och tydliggjord i PG.” 42 
 
Partnerskapsmålen hänger samman med PfP-samarbetet som startade 1994. Ett 
samarbete med NATO vars yttersta syfte var att möta den nya hotbild som 
utkristalliserades efter det kalla krigets slut. PfP-samarbetet var ursprungligen 
tänkt att bara gälla Peacekeeping, räddningsaktioner och humanitära43 uppgifter.   
Sedan 1997 inkluderar PfP-samarbetet alla nya uppgifter, inkluderat Peace 
Supporting. Det har inneburit att partnerskapsländerna via the Planning and 
Review Process (PARP-processen) blivit part i delar av NATO:s utvidgade 
erfarenheter i försvarsplanering.  
 

                                                      
42 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen Operativ inriktning för logistik, OPI-4, 2002-10-
01 s 17 
43 NATO handboken kap. NATO Office of Information and Press, 2001, Brussels, Belgium s. 
73-74 
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Partnerskapsmålens målsättning är att sätta mått och standard för vad 
partnerskapsländerna ska uppnå inom avtalad tid. Det övergripande syftet är att 
skapa en allt större interoperabilitet med NATO och partnerskapsländerna 
Partnerskapsmålen förhandlas med respektive partnerskapsland och en tidpunkt 
för när målen skall vara uppnådda finns mellan NATO och respektive 
partnerskapsland. Det förhandlade underlaget är i sin helhet klassificerat som 
hemligt (NATO/PFP restricted). 
 
För Sveriges del finns idag 64 stycken partnerskapsmål, varav ca en tredjedel 
har en logistisk anknytning, vilka sammanfattas nedan.44  
 
Partnerskapsmål med logistisk anknytning 
PG 4000  Multinational Joint Logistic Centre (MJLC) Staff 
Vid år 2003 slut efter anmodan kunna bidra med tränad förstärkningspersonal 
till Multinational Joint Logistics Centre (MJLC) olika delar.  
 
PG G 4001 Logistics liaison personnel 
Vidmakthålla beredskap att bidra med tränad logistikpersonal inom alla 
försvarsgrenar för att samverka med multinationella HQ.  
Bidra med upphandlingskompetens för enheter insatta utom landet. 
 
PG G 4002 Logistic C2 augmentation  
Vidmakthålla beredskap att efter anmodan bidra med tränad förstärknings- eller 
samverkanspersonal för att bemanna strategisk eller operativ 
logistikledningsfunktion. 
 

PG G 4050 Allied Deployment and Movement System (ADAMS) 
Initiera åtgärder efter behov för att utöka ADAMS nätverk i nationell miljö för att 
stödja koordinering av nationell insatsplanering och berörda NATO militära staber. 
Vidmakthålla, i samverkan med OPIL, förmågan vid OPL att nyttja ADAMS som 
fristående system i syfte att på sikt kunna nyttja ADAMS i nätverk med NATO 
militära staber. 
 

PG L 4211 National support for deployed forces 
Vidmakthålla det avtalade bidraget av nationella stödenheter (NSE) för 
understöd till anmälda nationella markstridsförband. 
 
PG L 4252 Fuel handling for ground vehicles 
Vid år 2003 slut ha infört åtgärder för att säkerställa interoperabilitet i driv-
medelshantering vid förband avdelade för PFF-operationer. 
Fortsätt anskaffning av erforderlig utrustning med leveranser före 2004.  
 
PG M 4021 Theatre logistics requirements – MNLC (Maritime) Staff. 

                                                      
44 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen Operativ inriktning för logistik, OPI-4, 2002-10-
01. Underbilaga 1 s.1-3. i reviderad form enl. Bilaga 4 ÖB U 03 (12-13). 
 
  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19100:2043 
 Mj Per-Erik Laksjö 2003-07-21 
 ChP 01-03  Sida 23 (56)

 

    

   
   

 

Säkerställa förmåga att, när ett marinförband sätts in i PFF-operationer, bidra 
med tränad logistikpersonal som samverkansofficerare för ”Multinational 
Logistics Command – Maritime” (MNLC-M). 
Vidmakthålla beredskap att tillföra upp till fem logistikutbildade personer för 
MNLC-M stab. 
 
PG M 4173 Strategic movement requirements – sealift. 
Vid år 2002 slut ha slutfört förhandlingar för att säkerställa tillgång till 
kommersiella transportfartyg, inom 30 dagar efter anmodan, för att förflytta egna 
förband (personal och utrustning) till stöd för PFF-operationer. 
Vidmakthålla och utveckla befintligt avtal för sjötransporter i syfte att innehålla 
beredskapstider för förband vid internationella insatser.   

 
PG M 4271 Replenishment in harbour. 
Fortsätta att säkerställa att marinförband avdelade för PFF-operationer har förmåga 
att försörjas med utbytbara NATO driv- och smörjmedel när de är i NATO-
hamnar.  
 
PG M 4273 Vertical replenishment at sea (VERTREP). 
Vid år 2002 slut ha slutfört förhandlingar för att säkerställa tillgång till 
kommersiella transportfartyg, inom 30 dagar efter anmodan, för att förflytta egna 
förband (personal och utrustning) till stöd för PFF-operationer. 
Vidmakthålla och utveckla befintligt avtal för sjötransporter i syfte att innehålla 
beredskapstider för förband vid internationella insatser.   

 
PG A 4152 Multinational deployable air transport handling capability. 
Vidmakthålla beredskap, i samarbete med NATO militära myndigheter och 
andra nationer,  att kunna bidra med ett eller flera ”International Airlift Control 
Elements” (IALCE) till en multinationell flyttbar flyg-
transporthanteringsförmåga till stöd för PFF-operationer.  
Förmåga skall finnas att operera dygnet runt från baser med begränsat stöd från 
värdnation inkluderande ”nakna” baser. Enheter skall kunna vara tillgängliga 
inom 30 dagar efter anmodan.  
 
PG A 4167 Strategic movement requirements – airlift. 
Vid år 2002 slut ha säkerställt tillgänglighet till civil eller militär luft-
transportkapacitet för att förflytta nationella förbandsbidrag (personal och 
utrustning) till stöd för PFF-operationer. 
 
PG 0355 Language requirement. 
Förbättra och vidmakthålla engelsk språkförmåga hos personal avdelad för PFF-
operationer och NATO-staber, samt personal vid nationella staber som 
rutinmässigt hanterar NATO-relaterade ärenden. Genomför intern och extern 
utbildning i engelska inom ramen för skolverksamhet och enskilda kurser. 
 
PG G 2702   CJTF HQ augmentation. 
Vidmakthålla förmåga hos stabsofficerare mm. avsedda för CJTF högkvarter i 
PFF-operationer. 
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PG G 2865 Internal and external HQ information system (IS) support. 
Vid år 2006 slut vara beredd att förse alla förband, inklusive staber och stabs 
enheter, avsedda för PFF-operationer, med erforderligt informationssystem (IS). 
Fortsatt studie av hur utveckling av IS för aktuella enheter skall ske. Utarbeta 
utkast till TTEM för erforderligt IS samt plan för implementering av målet. 
 
Sammanfattning Partnerskapsmål med logistisk anknytning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Partnerskapsmålen med logistisk 
anknytning kan delas in i tre områden: Resurser (personal), Teknik (datasystem 
och kommunikation) och Materiel/Transport (bränsle/drivmedel, utrustning). 
 
Kraven PG ställer på Resurser är att möjliggöra: 

• Deltagande i Multinational Joint Logistics Centre genom tränad 
förstärkningspersonal. 

• Samverkan med multinationella HQ genom beredskap med tränad 
förstärkningspersonal inom alla försvarsgrenar. 

• Upphandlingskompetens för enheter insatta utom landet. 
• Möjliggöra strategisk eller operativ logistikledningsfunktion genom 

tränad förstärknings- eller samverkanspersonal. 
• Understöd till anmälda nationella markstridsförband genom nationella 

stödenheter. 
• Samverkansofficerare för Multinational Logistics Command genom 

tränad logistikpersonal. 
• Engelsk språkförmåga genom utbildning. 
• Förmåga hos stabsofficerare. 

 
Kraven PG ställer på Teknik är att möjliggöra: 

• Utökning av ADAMS nätverk i nationell miljö. 
• Nyttjande av ADAMS som fristående system. 
• Automatisk datalänk mellan högsta logistikrapporterade nivån och 

tillämplig alliansstab. 
• Erforderligt utvecklat informationssystem. 

 
Kraven PG ställer på Materiel/Transport är att möjliggöra: 

• Använda NATO enhetsbränsle (F34). 
• Mobil, taktisk drivmedelshantering. 
• Interoperabilitet i drivmedelshanteringen. 
• Tillgång till kommersiella transportfartyg. 
• Sjötransporter. 
• Försörjning med utbytbara NATO driv- och smörjmedel. 
• Tillgång till kommersiella transportfartyg. 
• Tillgång till multinationellt flyttbar flyg- och 

transporthanteringsförmåga. 
• Förflyttning av nationella förbandsbidrag. 
• Anskaffning av lufttankningsförmåga för PFF-operationer. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19100:2043 
 Mj Per-Erik Laksjö 2003-07-21 
 ChP 01-03  Sida 25 (56)

 

    

   
   

 

      
Formella befattnings- och utbildningskrav 
Vilka formella befattnings- och utbildningskrav är formulerade för att möta 
åtaganden på logistikofficerare i internationell tjänst? 
 
Formella befattningskrav 
Försvarsmakten har efter genomförd omstrukturering fått förändrade uppgifter, 
ny ledningsstruktur, ett insatsförsvar istället för som tidigare ett 
invasionsförsvar. Även deltagande i internationell verksamhet har kraftigt ökat, 
vilket ställer krav på anpassning inom alla funktioner så även inom 
logistikområdet. För att kunna genomföra den anpassning som 
Partnerskapsmålen kräver har FM ställt krav på framtagning av direktiv för bl. a. 
logistik i internationell tjänst, vilka har sammanfattats av OPIL45 såsom formella 
krav för befattning nivå 3 och 4. 
  
För befattningen CJTF J4 (ILF nr 6), oberoende försvarsgren, är kraven 
följande: 

• Officer nivå 3. 
• Logistikutbildad. 
• Erfarenhet från logistiktjänst på central/regional nivå önskvärd. 
• Kännedom om NATO logistiksystem motsvarande NATO Logistic. 

Course alt. NATO MJLC Course förutsättning. 
• Referens till PG 2702. 

 
För befattningen LCC (ILF nr 16), som är avdelad för armén, är kraven följande:  
Rekrytering av officer nivå 3 i första hand, i andra hand officer nivå 4. 

• Logistikutbildad/Kommunikationsutbildad. 
• Referens PG 2702. 

 
För befattningen MCC (ILF nr 20), som är avdelad för marinen, är kraven 
följande: 

• Rekrytering av officer nivå 3 i första hand, i andra hand officer nivå 4. 
• Logistikutbildad. Erfarenheter från logistiktjänst i operativ stab 

önskvärd. 
• Kunskaper motsvarande NATO Logistic School alt. NATO MJLC 

Course önskvärd. 
• Referens PG 2702 och 4021. 

 
För befattningen ACC (ILF nr 24), som är avdelad för flygvapnet, är kraven 
följande:  

• Rekrytering av officer nivå 3 i första hand, i andra hand officer nivå 4. 
• Logistikutbildad. 
• Referens PG 2702.  

                                                      
45 OPIL skrivelse Inriktning avseende rekrytering, organisation, utbildning och administration 
av Internationell Lednings- och förstärkningsresurs (ILF) 2001-09-20 nr 01 800:80808   
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I de formella kraven för befattning nivå 3 och 4 återfinns, för alla befattningar, 
krav på logistikutbildning. Såsom referens återknyts bl.a. till PG 2702. Kraven 
finns formulerade i skrivelse framtagen av OPIL.46  
 
Formella utbildningskrav 
Frågeställningen för den operativa inriktningen för logistik är ”vad ska 
åstadkommas”, dvs. hur verksamheten skall ske och utbildningen bedrivas inom 
logistikområdet. Syftet med framtagning av OPI-4 är tydliggöra de operativa 
kraven och ge nödvändig inriktning inom logistikområdet så att verksamheten 
genomförs mot rätt operativa syften och mål. OPI-4 utgår från nu gällande 
försvarsbeslut och försvarsplan (FP2000) och har 2004 som målbild.47   
 
Ett av nyckelorden i OPI-4, då det gäller vikten av att Sverige söker 
multinationella lösningar inom logistiken, är interoperabilitet. I detta 
sammanhang kan interoperabilitet likställas med, förutom gemensamma 
doktriner etc., standardisering inom olika områden, t.ex. materiel, förnödenheter, 
tjänster, procedurer mm. ”Ur operativ synvinkel är det inom logistiken i första 
hand viktigt att åstadkomma Interoperabilitet/standardisering av gemensamma 
doktriner, principer och procedurer. I ett nästa steg bör standardisering 
eftersträvas avseende för funktionerna dimensionerande materiel, förnödenheter 
och tjänster”.48 De krav som ställs i OPI-4 avseende utbildning är att 
vidmakthålla och utveckla kompetenser inom logistik. All logistikutbildning 
skall innehålla underhållstjänst, kommunikationstjänst och hälso- och sjukvård 
(kommer inte att sammanställas i uppsatsen).  
 
De operativa krav på utbildning av enskilda som ställs är grundkrav med 
grundläggande utbildning inom logistik för att därmed få förståelse om det egna 
förbandets behov av dessa stödfunktioner. Därutöver skall officerarna ha 
förståelse för logistik som ett sammanhängande system och därmed behovet av 
att genomföra övningar på flera nivåer samtidigt. På operativ/taktisk nivå skall 
GOP-processen och internationell övningsplaneringsprocess kunna användas.  
 
Internationell logistikutbildning skall ske minst i omfattning som erfordras för 
att uppfylla PG. De obligatoriska officersprogrammen skall vara utformade för 
att kunna genomföra internationella insatser/övningar och där logistiken skall 
vara en del vid dessa insatser/övningar. Internationella insatser/övningar skall 
föregås av behovsanpassad befattningsutbildning.  
 
Deltagande i kurser inom logistik är i syfte att skapa den kompetens för att 
kunna tillgodose rekryteringsbehovet till internationell verksamhet. Officerare i 
stabstjänst skall kunna bemanna motsvarande multinationella tjänster vid 
övningar och insatser. 

                                                      
46 OPIL skrivelse Inriktning avseende rekrytering, organisation, utbildning och administration 
av Internationell Lednings- och förstärkningsresurs (ILF) 2001-09-20 nr 01 800:80808 s. 1-6   
47 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen Operativ inriktning för logistik, OPI-4, 2002-10-
01. s. 5 
48 Ibid. s.17 
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Sammanfattning formella befattnings- och utbildningskrav 
Sammanfattningsvis kan konstateras att logistikbefattningarna ställer krav på 
logistikutbildning, men även på behovsanpassad befattningsutbildning. För 
befattningarna CJTF och MCC är också erfarenhet av logistiktjänst på 
central/regional alternativt operativ stab önskvärd. För befattningarna CJTF och 
MCC ställs även krav på kännedom om NATO logistiksystem. I OPI-4 påtalas 
vikten av interoperabilitet, d.v.s. standardisering av gemensamma doktriner, 
principer och procedurer. Vikten av att kunna GOP-processen på den operativa 
och taktiska nivån framhålls. Vidare påpekas att den logistiska utbildningen skall 
ske minst i omfattning som erfordras för att uppfylla PG och att utbildningen 
skall vara utformad för att kunna genomföra logistiska internationella insatser. 

 
Svenska logistikers internationella erfarenheter 
Av det som hittills redovisats är allt hämtat från handböcker, skrivelser och 
reglementen. Utifrån det behandlade teoretiska bakgrundsmaterialet 
framkommer Sveriges vilja att anpassa sig och på sikt bli interoperabelt med 
NATO och EU.  Hur förhåller sig emellertid erfarenheter från ett antal officerare 
som alla har det gemensamma att de verkat inom den internationella logistiken i 
närtid? Vad är deras uppfattning om internationell insats och vilka krav som 
ställs före, under och efter en insats/övning? 
 
Internationell logistik 
Vad utmärker internationell logistik enligt respondenterna?  
 
Denna fråga är återkopplat till respondenternas svar på frågorna 8 -11, (se bilaga 
5.2) vad är det som utmärker internationell logistik, vilka är de största 
skillnaderna, vad är svårast med internationell logistik och vilka är de mest 
frekventa problemen?  
 
Tyngdpunkten i svaren är de kommersiella och legala aspekterna, där 
respondenterna har pekat på svårigheter såsom vem som ska betala för utförda 
tjänster mellan nationerna och vilka regelverk som styr. En vanlig logistiker 
skall förutom att känna till sitt eget lands lagar, även vara insatt i olika 
STANAG, vilket inte alltid är så lätt att få tag på. En av respondenterna pekade 
på problem när MOU skrivs mellan nationerna, vilka kan bli olika beroende på 
om rollen är Role Specialist Nation eller Lead Nation. Oklarheter ger svårigheter 
när kostnaderna senare ska fördelas mellan de inblandade nationerna. 
  
Kraven på förnödenhetsförsörjningen ansågs också vara utmärkande för 
internationell logistik. Oavsett var i världen insatsen genomförs måste den 
fungera antingen med egna militära resurser eller genom det civila samhället. 
Beträffande det civila samhället kan det innebära stora problem i och med att 
infrastrukturen i ett operationsområde många gånger kan vara raserad. Vatten är 
t.ex. en förnödenhet som hemma inte vållar några som helst problem, men som 
utomlands kan vara nog så svårt att anskaffa i tillräcklig mängd.  
Vid multinationella insatser/övningar vill alla inblandade vara med och 
bestämma. Detta får effekter på order- och direktivrätten, vilka inte kan utövas 
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på samma sätt som vid nationell logistik. ”Operational Control” är ett nyckelord, 
vilket chefer på olika nivåer måste känna till innan de börjar agera. Vid 
multinationella lösningar skall mycket samordnas, vilket i sin tur dels kan 
innebära längre tid från beställning till leverans och dels upplevas som mycket 
omständligt. Den multinationella lösningen kräver på vissa nivåer 
konsensuslösningar, vilket inte alltid är enkelt. Ytterligare har flera pekat på 
svårigheten med avståndet, vilket bl.a. skapar långa tidsförhållanden och 
omloppstider vid förnödenhetsförsörjningen. Därutöver nämns några 
utmärkande drag såsom ex. språk, kultur och byråkrati. NATO har förvisso 
”guidelines”, men de olika länderna inom NATO skiljer sig ändå åt.  
 
Förmågan till improvisation/flexibilitet, att gå andra vägar för att nå lösningar är 
en annan sak som påtalats. Flygvapnet som exempel behöver inför MONUC-
insatsen hitta viss specifik materiel, som inte finns anskaffat sedan tidigare i 
Sverige. 
 
På frågan om vad som är svårast med internationell logistik går det att se vissa 
skillnader mellan försvarsgrenarna. Flottan anser att den idag inte har ett fullt 
utbyggt logistiksystem, som är anpassat för att kunna verka inom större avstånd 
internationellt. Övriga försvarsgrenar har inte omtalat problem av den 
omfattningen, utan de har varit mer av kommersiell, legal, kulturell eller 
språklig karaktär. 
 

Kraven före, under och efter en insats i internationell tjänst 
Vad krävs av en logistikofficer/specialist före, under och efter en insats i  
internationell tjänst?  
 
På denna fråga har respondenterna fått svara på frågorna 5, 6, 7 och 22, dvs. 
planlade du insatsen, genomförde du insatsen eller avvecklade du insatsen, 
ställer dessa olika skeden olika krav på en logistiker, har kraven ändrats över 
tiden, hur väl förberedd var du för att möta de krav som en internationell 
logistiker har att ta hänsyn till (före, under och efter en insats). 
 
Typ av insats har hos övervägande del av respondenterna varit planläggande och 
genomförande. Några få har även deltagit i avveckling av insats/övning. 
Huruvida de olika skeendena ställer olika krav, är det främst plan- och 
genomförandet som därmed kan undersökas. Övervägande del av 
respondenterna har givit ett entydigt ja på frågan. De främsta anledningarna har 
uppfattats som att planeringen kräver mer långsiktigt förutseende, liksom 
förmågan till problemlösning. Två av respondenterna har ansett att 
planläggningen ställer krav på såväl strategisk, operativ som taktisk nivå. 
Genomförandeskeendet ses av flertalet som det mest ”enkla” skedet.  
 
När det gäller skillnader mellan taktisk respektive operativ nivå har några 
respondenter klart deklarerat att den taktiska nivån ställer högre krav på djup 
logistikkompetens i jämförelse med den operativa nivån. På operativ nivå krävs 
förmågan att se ”helheten” och att kunna ha en bra överblick, erfarenhetsfaktorn 
påtalas som en viktig komponent för den högre chefsnivån. Kopplas de olika 
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skedena samman med de olika nivåerna kan det kanske enkelt uttryckas att 
planläggning och avveckling tarvar långsiktigt förutseende på alla nivåer, medan 
det i genomförandeskedet kräver mer av samarbete än förutseende.  
 
När det gäller frågan om kraven på Sverige har ökat är svaren från 
respondenterna till övervägande del att kraven har ökat.  Sverige har under 
1990-talet och framåt medverkat i en rad insatser och övningar, vilket gör att 
andra nationer indirekt ställer högre krav på oss nu än tidigare. Den ekonomiska 
parametern påtalas som en faktor som ändrats över tiden. Joint-konceptet har 
kommit till för att reducera kostnaderna för enskild nation, här återfinns ett 
ändrat krav på ekonomiskt synsätt, då kostnaderna i slutet skall fördelas bland 
de inblandade nationerna. Vidare sägs att Sverige tidigare i FN- sammanhang 
kom till ett ”dukat bord”, något som markant skiljer sig då det gäller Sveriges 
engagemang i NATO/PfP. Trots att logistiken skall vara en nationell 
angelägenhet i NATO operationer, ställs krav på interoperabilitet mellan 
länderna ur ett logistikperspektiv, vilket gör det hela mer komplicerat.    
 
Avseende förberedelser inför insats har det av vissa respondenter framförts 
synpunkter på framförhållning. Flygvapnet fick som exempel inte möjlighet att 
delta i planeringen av Strong Resolve, då det inte gavs tillfälle att medverka i 
Initial Planning Conference (IPC). Utifrån de erfarenheter flygvapnet fått 
genom åren, ser inte flygvapnets respondent några större problem inför 
framtiden.  
 
Huvuddelen av arméns respondenter har varit mycket nöjda med förberedelserna 
inför de internationella insatserna. Någon armérespondent framför vikten av att 
fortsätta med missionsinriktade kurser, men även att fortsätta med 
funktionsinriktade kurser. Kunskapen om nuvarande nivå höjande utbildning är 
hos de flesta respondenterna låg, varför de har svårt att tala om vad som behöver 
förändras i nuvarande utbildning av officerare vid den nivå höjande 
utbildningen.   
   

Sammanfattning – logistikers internationella erfarenheter 
Tyngdpunkten i svaren på vad som utmärker internationell logistik är de 
kommersiella och legala aspekterna, men även problem med 
förnödenhetsförsörjningen. Vattenförsörjningen som i ett nationellt perspektiv 
inte brukar utgöra något större problem, kan internationellt vara nog så svårt att 
anskaffa. Vid multinationella insatser/övningar skall mycket samordnas, något 
som ibland får till följd att allt ”tar tid”. Språk och kultur nämns också som 
faktorer som bör beaktas i den internationella miljön. Beträffande kraven före, 
under och efter en insats kan konstateras att de flesta respondenterna anser att 
kraven på logistikofficerare i planläggnings- och genomförandeskedet är olika. 
Planläggningen anses som den mest komplexa fasen i en insats. Huruvida även 
avvecklingsskedet är komplext eller inte framgår inte av respondenterna i och 
med att de flesta har medverkat i planläggning och/eller genomförande insats. 
Kraven över tiden kan sammanfattas med att vi genom våra internationella 
engagemang har blivit mer erfarna som nation, vilket gör att omvärlden ställer 
högre krav på oss. 
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Egen analys 

  För att kunna besvara frågan om utbildningen av logistikofficerare är rätt, dvs. 
om den är utformad för att Sverige skall kunna fullfölja de logistiska 
direktiven/kraven så skall de formella kraven jämföras mot de internationella 
erfarenheterna. Finns det en diskrepans mellan dessa och vilka i så fall? 

 
Den formella kravprofilen utgörs av Partnerskapsmålen och formulerade 
befattnings- och utbildningskrav. Partnerskapsmålen kan delas in i 3 områden, 
Resurser, Teknik och Materiel/Transport. Inom området resurser fokuseras 
främst på att bidra med tränad personal i olika multionationella organisationer, 
samt därutöver även bl. a upphandlingskompetens och engelsk språkförmåga. 
Teknikområdet fokuserar på datorstöd och informationssystem. Området 
Materiel/Transport är fokuserat på enhetlighet (användande av gemensamt 
materiel), försörjning och tillgång till transporter. 
 
De formella befattnings- och utbildningskrav som är formulerade för att möta 
åtaganden av logistikofficerare i internationell tjänst kan sammanfattas i krav på 
logistikutbildning. För några av befattningarna påpekas att erfarenhet på 
central/regional nivå alternativt operativ stab är önskvärd liksom kännedom om 
NATO logistiksystem. Vikten av att kunna GOP-processen på den operativa och 
taktiska nivån påtalas. Vidare sägs att den logistiska utbildningen skall ske minst 
i den omfattning som erfordras för att uppfylla PG och att utbildningen skall 
vara utformad för att kunna genomföra logistiska internationella insatser.  
 
Svenska logistikofficerare i internationell tjänst har ansett att de utmärkande 
dragen för internationell logistisk tjänst är: 

• Kommersiella och legala aspekter/svårigheter, dvs. krav på att veta vilka 
exakta regelverk som styr och fördelning av de ekonomiska intressena.  

• problem med förnödenhetsförsörjning, dvs. att den fungerar, orderrätten, 
samordning, konsensuslösningar etc. samt avståndet till Sverige. 

• planläggnings- och genomförandefasen som den mest komplexa fasen. 
 

Analysen av de ”formella” logistiska direktiven/kraven mot de internationella 
erfarenheterna visar att de finns områden där det föreligger diskrepans. 
Områdena beskrivs enligt följande: 
 
De kommersiella och legala aspekter/svårigheter, dvs. kraven på att veta vilka 
exakta regelverk som styr och fördelningen av de ekonomiska intressena belyses 
inte i den formella kravprofilen. Den formella kravprofilen tar upp frågor kring 
upphandlingskompetens.  
 
Avseende problem med förnödenhetsförsörjningen tas detta upp i 
Partnerskapsmålen under området Materiel/Transport men utifrån aspekten att 
tillgodose transporter och användandet av gemensamt Materiel. Att den 
fungerar, orderrätt, samordning etc. belyses inte som ett krav för en enskild 
nation att lösa. 
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Planläggnings- och genomförandefasen framhålls inte med speciell vikt i den 
formella kravprofilen. 

3.2 Utbildningsprofil- internationell logistik 
För att kunna svara på frågan om utbildningen av logistikofficerare är rätt, dvs. 
om den är utformad för att Sverige skall kunna fullfölja de logistiska 
direktiven/kraven, måste nuvarande logistikutbildning studeras. Därutöver har 
de logistikofficerare som verkat i internationell tjänst/övning erfarenheter som 
kan jämföras med den utbildning de hade innan tjänst/övningen, såväl med den 
de anser sig att de borde ha haft. Sammantaget blir detta den bild av den 
utbildning en logistikofficer får för att verka i  internationell tjänst.  
 
Försvarshögskolan 
Hur är den nuvarande utbildningen utformad för en logistikofficer? 
 
Försvarsmakten har uppdraget att utbilda officerare för att lösa Försvarsmaktens 
fyra huvuduppgifter.49 Nuvarande programchef på FHS, övlt H-G Olsson, 
redogjorde nyligen i tidningen Framsyn för sin syn på utbildning av officerare 
vid FHS. ”Den som tror att framtidens officerare sitter och övar på gårdagens 
kustinvasion är ute i ogjort väder…. Officerarna utbildas inte bara för att föra 
krig i Sverige utan även för att kunna ingå i internationella staber. Svensk 
standard står inte längre i främsta rummet. Nu är det Natorutiner som gäller”. 
Vidare redogör övlt H-G Olsson för att en femtedel av tiden under 
chefsprogrammet ägnas åt att utveckla chefsrollen samt dessutom 
språkutbildning och kännedom om andra kulturer. På frågan om vilka 
förändringar dagens elever kommer att märka om fem år svarar övlt H-G Olsson 
”Jag tror att internationaliseringen har ökat. Vi kommer att ha fler utländska 
studerande på skolan och fler svenska ute på andra försvarshögskolor. FHS 
kommer att ha ett mycket större samarbete med skolor i andra länder. Vi 
kommer att vara en del i en uppkopplad europeisk försvarsfamilj”.  50  
 
Försvarshögskolan bedriver logistikutbildning inom ramen för flera olika 
institutioner. Inom Krigsvetenskapliga institutionen (KVI) finns logistik- 
utbildningen uppdelad på följande program51 och kurser:  

• Stabsprogrammet 
• Chefsprogrammet 
• Profilering logistik 
• Fristående kurser 

Vidare bedrivs logistikutbildning vid FHS/S inom ramen för Institutionen för 
ledarskap och management (ILM) och vid FHS/Ö enligt följande: 

• Stabsprogrammet52 

                                                      
49 Regeringen (1999) Regeringens proposition 1999/2 000:30, det nya försvaret.              
Stockholm:Elanders Gotab  
50 FOI och FHS om forskning, Framsyn, 3-2002, Fagerblad, Västerås s. 30. 
51 FHS, KVI Gemensamma Operativa avdelningen Ämnesplan logistik i taktik och operationer 
2002-03-23 s.2  
52 FHS, ILM Mål för Managementutbildningen vid Stabsprogrammet 2002-2003 
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• Profilering Management53 
• Man/Log utbildning (inom Fackprogrammet)54 

 
Syfte och mål för logistikutbildningen vid KVI: 
”Utbildningen i ämnet logistik syftar till att ge de studerande kunskap om 
logistik på strategisk, operativ och taktisk nivå, hur förnödenhetsförsörjning, 
teknisk tjänst, hälso- och sjukvård- samt kommunikationstjänst leds och 
samordnas vid militära insatser över hela konfliktskalan inom ramen för 
Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter”.  

  
Enligt kursplanen55 från KVI framgår att skolan har som strävan att varje elev 
någon gång under kursen skall ha tjänstgjort i logistikbefattning. Elever med 
logistikprofilering planeras dessutom att tjänstgöra i chefsbefattning inom OPL 
J4, TK G4, Divstab, Op Uh-ledningsstab, Op Tp-ledningsstab, MD J4 och 
motsvarande befattningar inom CJTF, LCC, MCC och ACC. Under fältövningar 
och operativa och taktiska exempel skall logistikfrågor integreras i utbildningen.  
 

Syfte och mål med Stabsprogrammet: 
I det formulerade syftet56 stå bl.a. att eleven efter genomförd utbildning skall  
kunna ingå som stabsmedlemmar i olika taktiska staber eller i förband och 
härvid kunna ta hänsyn till logistiken vid planering och ledning av verksamhet 
främst inom brigad i divisions alt. flottilj, basbataljon etc.  
 
Delmål för kursen är formulerade enligt följande: 

• Förstå och förklara hur logistiken kan påverka taktiken i olika skeden av 
striden. 

• Kunna beskriva logistikprinciper och logistiksystem på taktisk och 
operativ nivå och kunna föreslå hur logistiken kan organiseras och 
genomföras.  

• Förstå och förklara vilka krav som ställs på logistiken  vid planering och 
genomförande av strid i brigad samt vilka regelmässiga behov av 
samordning som finns med funktioner på operativ nivå.  

• Förstå hur avvägningar görs mellan ambition och tillgängliga 
logistikresurser samt ha kunskap om hur del funktionerna inom 
logistiken skall nyttjas.   

• Kunna med handledning analysera om planerade handlingsalternativ är 
genomförbara från logistiksynpunkt på taktisk nivå. 

• Ha sådana kunskaper att de förstår innebörden av högre chefs order ur 
logistik synvinkel och kan omsätta dessa till order.   

• Ha minneskunskap om NATO- och rysk logistik vid lägre förband. 
 

Syfte och mål med Chefsprogrammet:   

                                                      
53 FHS/S ILM, Kursbeskrivning Företagsekonomi 7 p för profilering Management ChP 02-03 
54 FHS/Ö, ILM  Kursplan Internationell logistik 5 p 2003 
55 FHS, KVI Gemensamma Operativa avdelningen Ämnesplan logistik i taktik och operationer 
2002-03-23 s.2   
56 Ibid. s.4    
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I syfte står57 att eleven efter utbildning skall kunna ingå som stabsmedlem i 
olika taktiska, operativa staber och här kunna planera och leda verksamhet. För 
detta krävs god kunskap om och förståelse för logistiken, dess möjligheter och 
begränsningar och den inverkan denna har på en operation och på taktiken vid 
strid i en operativ ram. 
 

Delmål är att: 58 
• Kunna förstå och förklara hur logistiken kan påverkar taktik och 

operationer i olika skeden av striden. 
• Kunna beskriva logistikprinciper och logistiksystem på operativ och 

taktisk nivå, samt förstå hur logistiken kan organiseras och genomförs 
för att understödja en insats.  

• Kunna förstå och förklara vilka krav som ställs på logistiken  vid 
planering och genomförande av en operation samt vilka regelmässiga 
behov av samordning som finns med andra funktioner, med Op 
uhledning, MD, totalförsvar och motsvarande funktioner vid 
internationell verksamhet. 

• Kunna  med handledning analysera om planerade handlingsalternativ är 
genomförbara ur logistiksynpunkt på operativ nivå.  

• Förstå hur avvägningar mellan ambition och tillgängliga 
logistikresurser görs.  

• Ha sådana kunskaper att man kan förstå och förklara innebörden av 
egen eller högre chefs order ur logistik synvinkel och med handledning 
skriva annex R och S i en operativ order och motsvarande punkter i 
taktisk order. 

 
Syfte och mål med Profilering logistik:  
Ur ämnesplanen framgår följande mål:59  

• Kunskap om strategiska och operativa grundprinciper under olika 
konfliktnivåer och geografiska betingelser. 

• Kunskap om strategisk och operativ logistik bl.a. med hänsyn till 
omvärldsutvecklingen och logistikutvecklingen. 

• Förståelse för hur stridskrafternas uthållighet skall tillgodoses i 
nationella och internationella operationer. 

• Kunskap om hur samordning av resurser kan ske mot olika aktörer inom 
logistiken. 

• Kunskap om ledning av logistiken på strategisk nivå samt hur planering, 
ledning och uppföljning av logistiken på operativ nivå. 

 
Vid en nedbrytning av målen finns följande kursmål formulerade för de tre 
delkurserna inom profilering logistik 2002-2003. Målet för delkurs 1 återfinns 
nedan under enstaka kurser: Strategisk och operativ logistikkurs. 

                                                      
57 FHS, KVI Gemensamma Operativa avdelningen Ämnesplan logistik i taktik och operationer 
2002-03-23 s.5     
58 Ibid. s .6 
59 FHS, KVI Gemensamma Operativa avdelningen Ämnesplan logistik i taktik och operationer 
2002-03-23 s.6     
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Målet för delkurs 2 och 3 är att de studerande skall ha: 60 

• Förståelse för hur stridskrafternas uthållighet skall tillgodoses i 
nationella och internationella operationer. 

• Kunskap om hur samordning av resurser kan ske med olika aktörer 
inom logistikområdet. 

• Kunskap om processen ”internationell tjänst”. Vilka är aktörerna i 
Sverige som har att planera förfrågan från FN, NATO eller EU om en 
svensk styrka? Vilka är de olika aktörernas roller allt ifrån 
Försvarsdepartementet till dess att styrkan finns på plats i ett 
operationsområde? 

• Kunna tjänstgöra som stabschef, sektionschef och avdelningschef i 
fältstab i logistikbefattning och att som spelgruppchef kunna leda 
spelgrupps verksamhet (ASSÖ). 

• God förståelse för sammanhanget mellan strategisk – militärstrategisk 
och operativ ledningsnivå (OBS 03). 

• Kunskap om logistikens betydelse för genomförandet av strategisk, 
operativ och taktisk verksamhet (OBS 03). 

• Kunskap om NATO logistik (Logistikkurs i Ankara). 
 

Fristående kurser  
Syfte och mål med Kommunikationstjänstkurs:  
Utifrån kursbeskrivning61 framgår att efter genomförd kurs skall kursdeltagaren 
ha kunskap om de krav på strategisk och operativ rörlighet som ställs på FM 
insatsorganisation med tyngdpunkt på vad som särskilt krävs för de sk. PARP-
förbanden. Förståelse för hur dessa krav bäst kan mötas, såväl i nuvarande som i 
ett förändrat omvärldsläge skall uppnås. Kursdeltagarna skall ges förutsättningar 
att efter kursen medverka i utveckling och ledning av insatsorganisationens 
rörlighetsfunktion med kraftsamling till kommunikationstjänst i ett 
internationellt perspektiv. Kursdeltagarna skall också ges någon kunskap om 
olika modeller för ledning av transportverksamhet, nationellt, internationellt, 
militärt och civilt. Vid ett personligt samtal62 med huvudläraren i logistik vid 
FHS, framkom att nästa års profilering i logistik planeras för att eventuellt delta 
i del av kursen.  
 
Syfte och mål med Strategisk och operativ logistikkurs:  
Utifrån kursplan63 framgår att målet med kursen är att de studerande skall ha:  

• Kunskap om operativa grundprinciper under olika konfliktnivåer och 
geografiska betingelser. 

• Kunskaper om operativa logistikprinciper bl.a. med hänsyn till 
omvärldsutvecklingen och logistikutvecklingen. 

• Förståelse för hur stridskrafterna kan understödjas vid olika typer av 
konflikter. 

                                                      
60 FHS, KVI, Kursmål för profilering logistik delkurs 2 och 3 2002-2003, 2002-10-15 
61 FHS, KVI, Kursbeskrivning kommunikationskurs 2003, 2002-03-23  
62 Personsamtal 2003-04-08 med huvudläraren i logistik vid FHS, övlt Håkan Jansson 
63 FHS, KVI, Kursplan Strategisk och operativ logistikkurs 2003, 2002-10-15 
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• Kunskaper om hur samordning av resurser kan ske med olika aktörer 
inom logistikområdet. 

• Kunskap om hur logistikledning kan genomföras på strategisk och 
operativ nivå – planering, samordning, uppföljning – såväl nationellt 
som internationellt. 

• Orientera om internationell logistik. 
 

Syfte och mål för  Stabsprogrammets logistikutbildningen vid ILM: 
För Stabsprogrammet står64 bl.a. att  kursen syftar till att ge de studerande 
sådana kunskaper i och förståelse för ämnet management inom Försvarsmakten 
att de skall kunna tjänstgöra i befattningar som officer nivå 4 i FM. Innebörden 
av begreppen ekonomiskt ansvar, personalansvar och materielansvar i för nivå 
4-officeren relevanta befattningar är centrala. Kursens övergripande mål är att 
de studerande skall ha uppnått grundläggande kunskap och förståelse för 
förutsättningarna och principerna för hur verksamheten inklusive 
verksamhetsledningen genomförs i Försvarsmakten, så att han/hon kan 
tjänstgöra som officer nivå 4 i fred. 
 
Syfte och mål med  Profilering Management (ILM): 
Under profilering management genomförs viss logistikutbildning.  
Kursens mål65 där logistikkursen ingår är att de studerande skall ha sådana 
kunskaper i företagsekonomi att de förstår företagsekonomiska grunder i ett 
strategiskt perspektiv och att kursen speglar den företagsekonomiska helheten 
och ger den studerande god inblick i det ämnet. Efter utbildningen skall den 
studerande ha grundläggande kunskaper inom följande områden: 

• Organisationslära 
• Företagets roll i samhället 
• Marknadsföring 
• Redovisning 
• Kalkylering 
• Budgetering 
• Logistik 

Vad avser logistikutbildningen ovan innefattar den kunskap om: 
• FM övergripande logistikledning 
• Ekonomiska modellen för FM underhållstjänst och stödverksamhet 
• Materielprocessen 
• Anpassningskonceptet 

 
Syfte och mål med fackprogrammets Man/Log utbildning: 
Ur det övergripande målet66 för kursen går bl. a följande att utläsa: ”Den 
studerande skall tillägna sig kunskaper och utveckla förmåga med inriktning 
förnödenhetsförsörjning så att hon/han kan - verka som logistikföreträdare i 

                                                      
64 FHS, ILM Mål för Managementutbildningen vid Stabsprogrammet 2002-2003, 2001-11-05 
65 FHS, ILM Kursbeskrivning Företagsekonomi, 7p 2002-2003, 2002-11-15 
66 FHS, ILM Mål  Man/ Log kursen 40 p 2003-2004, 2002-12-03 
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fred, kris, krig och vid internationella insatser.” Utbildningen Man/Log har tids- 
omfattningen 10 månader och omfattar följande 5 p kurser: 

• Företagsekonomi 
• Logistikens grunder 
• Grunder Management 
• Juridisk grundkurs 
• Förnödenhetsförsörjning 
• Internationell logistik 
• Op log/genomförandenivå och förrådsverksamhet 
• Underhållstjänst  

 
Utifrån kursbeskrivning Internationell logistik 67 framgår bl.a. att kursen vänder 
sig till officerare nivå 4-5 men även till civila. Syftet med kursen är att ge 
kunskap om logistik vid FM internationella insatser samt belysa logistikflöden 
och metoder inom civil internationell logistik Kursens mål är att ge kunskaper i 
ledningen av underhållstjänstverksamhet vid Försvarsmaktens internationella 
insatser. Det handlar om att ge insikt om de grunder som styr samt de 
möjligheter och problemställningar som finns vid: 

• Försvarsmaktens deltagande vid internationella uppdrag. 
• Kunskap om logistikflöden och fysiska distributionens roll i 

logistiksystem.  
• Försvarsmaktens uppgift att delta i internationella operationer. 
• SWEDINT organisation och uppgifter. 
• J4 organisation och uppgifter.  
• Internationella logistikens grunder.  
• FN-logistik.  
• NATO-logistik.   

 
Sammanfattning Försvarshögskolans logistikutbildning 
Sammanfattningsvis kan konstateras att en officer vid FHS inte bara utbildas för 
att föra krig i Sverige utan även för att kunna ingå i internationella staber. 
Svensk standard står inte längre i främsta rummet, utan det är Natorutiner som 
gäller. Språkutbildning har fått en framträdande roll i utbildningen av svenska 
officerare vid FHS. I Stabs- och Chefsprogrammen ges utbildning för hur 
logistiken skall ledas och samordnas vid militära insatser över hela 
konfliktskalan inom ramen för Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter på såväl 
taktisk, operativ som strategisk nivå. Den taktiska nivån, med krav på att kunna 
ta hänsyn till logistiken vid planering och ledning samt grunderna för 
genomförande och förband och styrketillväxt, betonas i Stabsprogrammet. 
Skolan har som strävan att varje elev någon gång under kursen skall ha 
tjänstgjort i logistikbefattning under övning. Chefsprogrammet ställer i stort 
samma krav men på operativa nivå och med betoning på genomförande. 
Eleverna vid chefsprogrammet skall ha sådana kunskaper att de med 
handledning skall kunna skriva annex R och S i en operativ order och 

                                                      
67 FHS/ILM Kursplanen Internationell logistik, Forskning utbildningsnämnden (FoUN), 2002-
12-03. 
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motsvarande punkter i en taktisk order. Vid logistikprofilering ges ökad kunskap 
och förståelse för hur stridskrafternas uthållighet skall tillgodoses i nationella 
och internationella operationer. Innevarande års profilering inom logistiken 
kommer att genomgå en NATO kurs i Turkiet. Elever med logistikprofilering 
planeras dessutom att tjänstgöra i chefsbefattning inom OPL J4, TK G4, 
Divstab, Op Uh-ledningsstab, Op Tp-ledningsstab, MD J4 och motsvarande 
befattningar inom CJTF, LCC, MCC och ACC. När det gäller ILM:s 
logistikutbildningen inom ramen för profilering Management för 
Stabsprogrammet är den helt fokuserad på den fredsmässiga logistiken. När det 
gäller Man/Log utbildningen vid FHS/Ö finns ett 5 p. block som avhandlar 
internationell logistik och där NATO logistik finns med bland kursmålen. 
Kursen saknar stabstjänstövningar och är i övrigt en blandning av ekonomi, 
juridik och fredslogistik. Kommunikationstjänstutbildning är planerad som en 
fristående kurs vid FHS/S och kommer att genomföras första gången under 
hösten 2003.  
 
Erfarenhet från svenska logistikofficerare 
Vad anser de logistikofficerare som har genomfört internationella 
insatser/övningar om den utbildningsnivå de hade innan insatsen? Anser de att 
utbildningen var tillräcklig för att kunna genomföra insatsen/missionen eller 
finns det tecken på att det uppstod svårigheter pga. att utbildningen var 
otillräcklig? 
 
Utbildning inför och under den internationella insatsen 
Vilken utbildning har svenska logistikofficerare som verkat i internationell tjänst 
genomgått? På denna fråga har respondenterna fått svara på frågorna 15, 18, 20 
och 21, dvs. vilken formell utbildning respondenterna hade inom logistiken 
innan de verkade internationellt, om ytterligare logistisk utbildning genomfördes 
under den internationella insatsen, ansåg man sig tillräckligt utbildad för hela sin 
missions tid  och om utbildningskraven ändrades över tiden.  

 
Formell utbildning  
Fem av respondenterna är trängofficerare i botten, sju är tekniker, tre har efter 
majors grad valt att arbeta som logistiker och slutligen har en respondent 
tjänstgjort tre år inom logistikfunktionen för att sedan övergå till annan funktion. 
Sammantaget, i aktuell undersökning, har en del av respondenterna i princip all 
utbildning inom logistikfunktionen, medan andra har kommit i kontakt med 
logistik på senare år via olika befattningar eller utbildningar. Tekniker inom 
flottan och flygvapnet blir många gånger logistiker efter hand, utan att från 
början valt den karriären. En av respondenterna hade innan han verkade som C 
G4 i en FN-stab i princip bara FN:s UNLOC (FN logistikkurs i NORGE på 3 
veckor). 
 
Ytterligare utbildning som genomfördes 
Respondenterna har inte genomgått någon formell utbildning under insatsen. 
Förmågan att uppnå målet med insatsen har av en del av respondenterna erhållits 
genom möten, sammanträden, ”learning by doing” samt arbetsmöten av mer 
multinationell karaktär. 
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Utbildningskraven ändrades under missionstiden 
När det gäller respondenternas uppfattning om ändrade utbildningskrav finns 
inget entydigt svar. ”- de borde göra det…”, ”- det kan ändras…”, ”- ingen 
skillnad…”. En av respondenterna redogör för att kraven utomlands är 
annorlunda. Det förväntas att en svensk överstelöjtnant kan sin sak och att han 
uppträder korrekt (!).  
 

Utbildning som saknades under den internationella insatsen 
Vad saknades i utbildningshänseende under den internationella insatsen för att 
kunna verka som logistiker?  
 
Svaren har erhållits via frågorna 16, 20 och 23, dvs. var den utbildning du fått 
riktigt utformad mot de internationella kraven,  ansåg du dig tillräckligt utbildad 
för hela din missions tid, fanns det något påtagligt som saknades i din utbildning 
för att kunna verka före, under och efter en insats. 
 
Riktigt utformad utbildning mot de internationella kraven 
Respondenternas har alla haft en entydig uppfattning att utbildningen var rätt 
inför sina respektive befattningar. I två fall gavs utbildningen för en FN-insats, 
när de i själva verket skulle verka inom en NATO-insats. Ingen av dessa två 
respondenter såg några större svårigheter med detta, än att ”startsträckan” blev 
något längre. Någon respondent har anmärkt på att det saknades viss 
kommunikationsutbildning och en annan respondent saknade kunskaper i 
NATO:s logistiksystem. Respondenterna anser att de kurser som genomförts i 
NATO-regi att ex. COSUP- och CJTF-kursen ger tillräcklig kunskap och 
färdighet för att kunna verka i aktuell befattning inom internationell logistik.   
 
Flygvapnets respondenter, liksom flottans respondenter ser inga större skillnader 
mellan att verka nationellt och internationellt. Flyget är beroende av snabba 
omloppstider såväl nationellt som internationellt.  
  
Fanns det något påtagligt som saknades i utbildningen  
Något som en respondent tycker saknas i dagens utbildning är intresset för  
internationell logistik, både som kunskapsuppbyggare, men även som 
rekryteringsbefrämjande åtgärd. 
 
Sammanfattning – Erfarenheter från svenska logistikofficerare 
Sammanfattningsvis har respondenterna antingen erhållit logistikutbildning 
innan de börjat arbeta som logistikofficerare eller erhållit utbildning allt 
eftersom, t.ex. genom befattningar. Ingen formell utbildning har givits 
respondenterna under insatsen varför ingen entydigt svar ges på frågan huruvida 
utbildningskraven ändrades under missionstiden. Vidare kan konstateras att alla 
respondenterna ansett att deras utbildning varit tillräcklig för respektive 
befattning. Någon har anmärkt på avsaknad av viss kommunikationsutbildning 
samt kunskaper i NATO:s logistiksystem. Flottan och flygvapnet anser att det 
inte föreligger några större skillnader mellan att verka nationellt och 
internationellt. Respondenterna har dock ansett att genomförda kurser, i 
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NATO:s regi t.ex. COSUP och CJTF-kurs har givit tillräcklig kunskap och 
färdighet för att verka i aktuell befattning inom internationell logistik. 
 
Det är svårt att ge en klar bild över huruvida utbildningskraven ändrats över 
tiden. Det föreligger skillnader mellan hur man uppfattar en officer i Sverige 
jämfört med utomlands, men det går inte att hänföra till ändrade utbildningskrav 
för en logistikofficer i internationell tjänst. 
 
Egen analys  
Sammanställning av utbildning har gjorts i två delar. Dels har den formella 
logistikutbildningen studerats, dels har erfarenheterna från logistikofficerare 
från internationella insatser/övningar undersökts. En jämförelse mellan dessa 
delar visar om det föreligger någon diskrepans.  
 
Svenska logistikofficerare i internationell tjänst har erhållit logistikutbildning 
både före och efter de börjat arbeta som logistikofficerare. Under en insats har 
ingen fått ytterligare utbildning. Sammantaget kan konstateras att utbildningen 
har ansetts vara tillräcklig. De delar som särskilt har poängterats av någon/några 
av respondenterna är: 

• avsaknad av viss kommunikationstjänstutbildning. 
• kunskaper i NATO:s logistiksystem 
• kurs i NATO:s regi (ex. COSUP och CTJF-kurs) ger tillräcklig kunskap 

och färdighet 
 

Vid en jämförelse kan följande konstateras:  
Kommunikationstjänstutbildning är planlagd att genomföras som fristående 
fördjupningskurs under 2003. Denna utbildning saknas i alla program och 
profileringar vid FHS. Ev. kommer profilering logistik delta viss tid av 
utbildningen. 
 
När det gäller NATO:s logistiksystem går det att utläsa i Stabsprogrammets 
mål att eleverna efter genomförd kurs skall ha minneskunskap om NATO 
logistik vid lägre förband. Vad det exakt innebär är svårt att utläsa i utbildnings- 
målen. I chefsprogrammets mål går det inte att utläsa något om NATO:s 
logistiksystem, bortsett från att eleverna skall kunna skriva annex R och S i en 
operativ, respektive taktisk order. När det gäller profilering logistik går det inte 
heller här att utläsa något om NATO:s logistiksystem i ämnesplanen.  Vid en 
nedbrytning i kursplanen för delkurs 2 och 3 framgår att eleverna efter kursen 
skall ha kunskap i NATO logistik. 
 
När det gäller kurs i NATO:s regi finns detta bara omnämnt i kursmålen för 
logistik profileringen, där det framgår att en NATO logistikkurs skall 
genomföras i Ankara .   
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3.3 Personalförsörjning  
Svaren på den här frågeställningen har dels hämtats från fråga 24, dvs. om 
respondenterna ser några personalmässiga svårigheter för Sverige att bemanna 
internationella logistikbefattningar, (typ ILF) i framtiden, dels från 
skolledningen på ATS och från GRO BEM Int. I det sistnämnda fallet har en 
mer preciserad/utvecklad frågeställning använts i syfte att undersöka om det 
föreligger några svårigheter att rekrytera logistikofficerare till internationella 
befattningar (Se bilaga 5.3).  
 
Svaren på denna fråga utifrån respondenterna är entydigt ja, men med ett antal 
olika vinklingar på problemet. Flygvapnet har i dagsläget inga fullfjädrade 
logistiker att sända ut. Många inom flygvapnet har varit ute internationellt, men 
inte som renodlade logistiker. Inom flottan finns stora brister vad beträffar 
logistiker, vilket skulle kunna få till följd att alla ”underhållsmänniskor” måste 
vara ute internationell tjänst vart femte år, för att motsvara det antal befattningar 
internationellt som finns anmälda till olika styrkeregister. Vissa 
armérespondenter ser svårigheter med den kraftigt reducerade 
rekryteringsbasen, en trängplattform. Funderingar angående om FM på kort sikt 
har kontroll över egen kompetenskartläggning av logistikofficerare uttalades av 
flera respondenter. Dessutom är kartläggningen en färskvara, en logistikofficer 
som verkade i en insats i början av 1990-talet är inte användbar utan ny 
utbildning. Långsiktigt måste det vidtas riktade åtgärder för att få in 
allmänlogistiker i systemet. Flera respondenter tror att FM i framtiden måste 
acceptera logistiker utan logistisk bakgrund. Andra påpekar avsaknaden av den 
gamla intendent utbildningen som kompetensutvecklingsinstrument, men även 
som rekryteringsbefrämjande åtgärd. Vissa anser att det går att göra en 
uppdelning mellan operativ nivå (C J4-) och taktisk nivå (LCC/MCC/ACC-
befattningarna), där de operativa chefsbefattningarna går att bemanna med 
generalister utan djupare logistik bakgrund. Motsatsen är LCC/MCC/ACC-
befattningarna, som kräver specialkompetens, dvs. djupare logistikkunskaper. 
Beträffande arméns tekniska officerare (ATOff), så har denna till skillnad från 
trängplattformen inte minskat i antal officerare. Enligt stf C ATS68 så har 
tillgången på tekniska officerare snarare ökat, detta till följd av att FM har allt 
mer kvalificerade system att sköta och underhålla.  
 
Frågeställningar som HKV fick översända i februari månad har inte renderat 
något svar. Via flera telefonkontakter har HKV förklarat att mina 
frågeställningar är mycket svåra att besvara, men att svar skall inkomma. 
Funderingar angående om FM på kort sikt inte har kontroll över egen 
kompetenskartläggning av logistikofficerare blir på detta sätt bekräftat .  
 
Sammanfattning - Personalförsörjning  
Inget tyder på att FM skulle ha ett överskott på logistikofficerare, snarare tvärt 
om. Det begränsade antal trängofficerare som endast en plattform medför leder 
inte bara till relativt få logistikofficerare totalt, utan också till mindre 
möjligheter till rekrytering för högre nivåer. ATOff har till skillnad från 

                                                      
68 Telefonsamtal med stf C ATS, övlt Jan Brolin 2003-04-01 
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trängofficerarna ökat i numerär under senare år, vilket ger utrymme för god 
rekrytering till högre nivåer Frågeställningarna till HKV angående 
logistikofficerare för internationell tjänst har inte givit några svar, trots 
upprepade förfrågningar via telefon.     
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4 Avslutning 

4.1 Sammanfattning 
Svenskt säkerhetspolitiskt fokus har flyttats till den internationella arenan. 
Svenska internationella engagemang finns i Bosnien, Kosovo och nu senast 
Afghanistan. Sveriges aktiva medverkan i både PfP-samarbetet och EU 
krishanteringsstyrka  ställer nya krav på Försvarsmakten. 
 
Att Sverige påtagligt ökat sina internationella åtaganden ställer bl.a. krav på en 
översyn av nuvarande personalförsörjningssystem. De accepterade 
Partnerskapsmålen ska vara implementerade i Försvarsmakten till år 2006. 
Samtidigt ökar kraven på översyn av officersutbildningen, i syfte att 
möta/anpassa den högre efterfrågan/utkommenderingen av svenska officerare i 
internationell tjänst. Den problemformulering som därmed har tydliggjorts är 
om Sverige kommer att klara av att nå upp till sina logistiska internationella 
åtaganden. För att kunna besvara frågan huruvida utbildningen av 
logistikofficerare är rätt, dvs. om den är utformad för att Sverige ska kunna 
fullfölja de logistiska direktiven/kraven och om någon anpassning av 
utbildningen utformning eller omfattning behöver ske har två delar undersökts. 
De logistiska direktiven/kraven har analyserats och sammanställts, där antagna 
logistiska Partnerskapsmål samt formella utbildnings- och befattningskrav ligger 
till grund. Mot dessa har erfarenheter från logistikofficerare i internationell 
tjänst ställts. Denna del utgör således de krav som måste uppnås för att Sverige 
ska uppnå sina internationella åtaganden. I den andra delen har fokus lagts på 
utbildning, dels den formella utbildning som tillhandahålls av Försvarsmakten 
vid FHS, dels den utbildning, de facto, logistikofficerare har haft eller fått före 
och under internationell tjänst. Genom att ställa dessa båda delar mot varandra 
går det att utläsa om det föreligger någon diskrepans, dvs. om utbildningen av 
logistikofficerare är rätt, eller om det krävs någon anpassning.  
 
I uppsatsen har induktiv metod använts för att lösa problemet. Den modell som 
använts är jämförelse av intervjusvar med dels de formella kraven/direktiven, 
dels med den formella utbildning Försvarshögskolan ger. Dessa jämförelser har 
analyserats med stöd av teorin för att därigenom få fram om utbildningen är i 
behov av anpassning. Såsom teorianknytning har AJP-04 används, dvs. Allied 
Joint Logistic Doctrine vilken är NATO:s övergripande logistik doktrin. 
Principerna i AJP-04 är överlägsenhet i planering, samarbete och koordinering, 
flexibilitet och enkelhet samt ekonomi och synergi.  
 

4.2 Analys  
AJP-04 är ett av NATO:s viktigaste styrdokument när det gäller logistik. 
Sverige har för närvarande ingen egen logistikdoktrin och alltjämt råder viss 
”förvirring” rörande vilken definition som skall tillämpas på logistik, när får FM 
en egen logistikdoktrin etc. Det kanske vore enklare om den svenska FM 
omarbetar AJP-4, istället för att på egen hand utarbetar en egen logistikdoktrin. 
Allt talar för att Sveriges internationella medverkan kommer att öka och där 
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samarbetspartnerna i första hand bedöms vara NATO och EU. I AJP-04 framgår 
att en ”gemensam doktrin utgör nyckeln till framgång.” 
 
Att en doktrin behövs för att därmed uppnå full samverkan mellan nationer, 
effektivitet etc. har tidigare beskrivits i uppsatsen och är dessutom ett krav från 
NATO på inblandade nationer att följa. AJP-04 har i uppsatsen delats upp i 5 
områden. Den sammantagna bilden i AJP-04 utgörs av: 
 
Överlägsenhet i planering 
 

Beslutskedja 
Ansvar för logistikresurserna 
Rapporteringssystem 

Samarbete och Koordinering  Planering och samarbete 
 Kunskaper 
Medverkan 

Flexibilitet och Enkelhet Nationellt logistikkoncept 
Ekonomi Kostnadseffektivitet 
Synergi Vinstgivande resultat 
 
Mycket utifrån vad som framkommit i avhandlingen pekar på att FM bedriver en 
adekvat logistikutbildning som beaktar FM utökade internationella engagemang. 
De delar som saknas vid analysen inom kravprofilen, dvs. de formella krav som 
saknas är följande: kommersiella och legala aspekter/svårigheter, 
förnödenhetsförsörjning, planläggnings- och genomförandefasen, 
kommunikationstjänstutbildning, kunskap i NATO:s logistiksystem och 
deltagande i  NATO kurs. Vid en jämförelse med AJP-04 blir analysen att:   
 
De kommersiella och legala aspekterna/svårigheterna, dvs. krav på att veta 
vilka exakta regelverk som styr, tas upp i AJP-04 under området samarbete och 
koordinering där det påtalas att samarbete kräver även kunskaper om de olika 
nationernas kapaciteter och legala begränsningar samt NATO:s egna logistik- 
koncept.  De logistiska internationella erfarenheternas krav på kännedom om 
fördelning av de ekonomiska intressena belyses inte i AJP-04. 
 
Problemen med förnödenhetsförsörjningen, att den fungerar, orderprocedurer, 
samordning etc. samt avståndet belyses i AJP-04 under Samarbete och 
Koordinering, där det poängteras att inom området logistik ingår samarbete 
kring transporter och förnödenhetsförsörjning. I området Flexibilitet och 
Enkelhet beskrivs behovet av enkla planer, ordrar samt okomplicerade 
logistikorganisationer, allt för att undvika eventuella missförstånd.  
 
Planläggnings- och genomförandefasen påtalas i AJP-04 under området 
Samarbete och Koordinering, där vikten av att planering och samordning 
genomförs innan operationen påbörjas tydligt framhålls. 

 
Önskemål om Kommunikationstjänstutbildning återfinns i AJP-04 under 
Movement & Transportation och är en förutsättning för att samarbete kring 
transporter skall vara möjligt. Detta påtalas under  punkten Koordinering och 
Samarbete. 
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Kunskap i NATO:s logistiksystem återfinns i AJP-04 under Samarbete och 
Koordinering där det påtalas vikten av att samarbete kräver kunskaper om olika 
nationers kapaciteter och legala begränsningar samt NATO:s egna logistik- 
koncept. 
 
Krav på genomförd kurs i NATO:s regi för att därmed erhålla tillräcklig 
kunskap och färdighet finns inte medtaget i AJP-04.  
 
Om man återkopplar till uppsatsens problemformulering: Kommer Sverige klara 
av att nå upp till sina internationella logistiska åtaganden med den utbildning 
som idag ges till svenska logistikofficerare. Finns det behov av en anpassning av 
utbildningen?; så går det att utifrån denna problemformulering analysera olika 
handlingsalternativ kopplat mot AJP-04. 
 
Vid analysen av kravprofilen och utbildningsprofilen mot AJP-04 framkommer 
delar som inte finns poängterade/medtagna i AJP-04 Dessa kan ses som en 
nationell angelägenhet som t.ex. fördelning av de ekonomiska intressena. Detta 
problemområde kan i sig betyda mycket, men i detta fall vara av sådan karaktär 
att besluten fattas högt upp i beslutskedjan, på politisk- och/eller 
militärstrategisk nivå. Här behöver en betydligt djupare undersökning göras i 
syfte att kartlägga de exakta behoven av utbildning inom den ekonomiska sidan. 
  
Vidare finns krav på genomförd NATO kurs, vilket inte heller återfinns i 
jämförelsen mot AJP-04. NATO har en rad olika utbildningar och vissa av 
respondenterna har tidigare i uppsatsen hänvisat till kurser som t.ex. COSUP 
och CJTF. Om erfarna logistikofficerare som verkat i internationell tjänst 
upplever en avsaknad av/eller att en kurs har gett dem de färdigheter och 
kunskaper som krävs, behöver en djupare kartläggning genomföras i syfte att 
veta vad NATO har att erbjuda i form av kurser och vad den svenska FM har 
behov av. De mest efterfrågade kurserna, eller valda delar av dem kanske skall 
implementeras såsom grundkrav i FM utbildning. Behovet styrs som bekant av 
tillgång och efterfrågan, här krävs att FM vet den egna tillgången på 
logistikofficerare för att kunna avgöra vilka olika utbildningar som krävs över 
tiden. Om ett fåtal logistikofficerare kräver specifik kunskap, kan det t.ex.  löna 
sig att köpa kursen utifrån, eller vice versa. Kostnader för kurser måste alltid 
sättas i relation till vad det krävs av FM för att genomföra motsvarande NATO 
kurs och vilka kompetenser som står till skolans förfogande för att genomföra 
sådana kurser. Ett utökat samarbete mellan FM - NATO/EU kan på sikt bidra till 
att FHS kan lägga ett större antal specifika utbildningar utomlands, alternativt 
anordna kurser på FHS för egna elever, liksom för studerande från andra 
nationer inom ramen för den utökade internationaliseringen. Denna 
internationalisering kan vara en del i vad programchefen vid FHS, övlt H-G 
Olsson ger uttryck för i tidningen Framsyn. 
   

Det finns ett antal områden som tas upp i AJP-04 och som återfinns i kraven 
och/eller utbildningsprofilen, vilket måste tolkas som att de även är krav på att 
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vardera nation uppfyller dessa för att kunna verka i internationella åtaganden 
inom ramen för NATO och EU. 
  
De kommersiella aspekterna på vilka regelverk som styr och den legala sidan av 
en insats är något som vissa respondenter ansett vara svårt och som även tas upp 
i AJP-04. I FHS olika ämnesplaner för logistik finns inte dessa områden 
omnämnda. Ett utbildningspaket som beaktar och utbildar för de svårigheter 
som svenska logistiker ställts inför under olika insatser i kombination med 
realistiska övningar, skulle bidra till att skapa bättre förutsättningar och 
underlätta/utveckla FM inom detta område.  Inom Stabs- och Chefsprogrammet 
genomförs ett antal större övningar där de kommersiella och legala problemen 
kan övas. Genom att ha flera stabsövningar med internationellt fokus, där FM 
inom ramen för PSO/PKO bidrar med trupp och förnödenheter. Sådana scenarier 
skulle i sin tur komma att ställa krav på att såväl den kommersiella som den 
legala sidan av problemen kan övas.  Genom att öva detta och samtidigt ha 
tillgång till experter, har FHS goda möjligheter att uppnå rätt kunskaper och 
färdigheter inom detta område. FHS har kompetens inom både den 
kommersiella och den juridiska delen. Utifrån dessa resurser är det möjligt att 
utveckla de kommersiella och juridiska delarna att även omfatta det 
internationella planet. Här måste det gå att via ”lessens learned” skapa grunden 
för ett formellt utbildningspaket, som i kombination med de internationella 
stabsövningarna gör att FM får logistikofficerare med än högre kunskaper och 
färdigheter inom detta område.  
 
I Man/Log utbildningen saknas internationella stabstjänstövningar. Detta skulle 
kunna utvecklas genom att Man/Log utbildningen deltar inom ramen för 
Chefsprogrammets/Stabsprogrammets större internationella stabsövningar.  Med 
en sådan lösning skulle en större interaktion kunna ske mellan den nivåhöjande 
utbildningen och fackutbildningen inom logistiken. 
  
När det gäller förnödenhetsförsörjning samt planläggnings- och 
genomförandefasen finns delar som ter sig svårare att lägga som ett fastställt 
utbildningsmoment, men som är av högsta betydelse för att uppnå samordning 
och koordinering. Vid FHS finns planläggnings- liksom genomförandefasen i 
utbildningen vid såväl Stabs- som Chefsprogram, men inte som enskilt moment. 
Skolan belyser istället logistikplanläggningen från start till insats och hur den 
skall ledas i operationsområdet, kunskaper som eleverna förvärvar vid både 
taktikexempel och stabsövningar. GOP-processen ligger till grund för att enkla 
planer och ordrar kan produceras i överensstämmelse med gällande order och 
planeringsrutiner inom NATO, allt för att undvika eventuella missförstånd Här 
finns återigen anledning att återknyta till en utvidgning av stabsövningar mot en 
större internationellt fokus. Genom att träna för en insats där avstånden går långt 
utanför Sveriges gränser, kommer också den utökade problematiken med 
förnödenhetsförsörjningen att kunna övas. Genom att öva på olika 
internationella scenarion, skapar FM logistikofficerare som får ett större mått av 
flexibilitet. 
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Oavsett hur många stabsövningar FHS genomför finns ändå alltid behovet av en 
missionsutbildning. Här bör strävan vara att alla berörda svenska 
logistikofficerare inför en internationell insats informeras innan insatsen 
påbörjas, för att därmed minska frustration och skapa så goda förberedelser som 
möjligt för att kunna lösa/planera de ålagda uppgifterna. Det går nämligen aldrig 
att i förväg förutse hur t.ex. infrastruktur och geografi kommer att se ut inför en 
ny insats. Infrastrukturen kan i vissa stycken vara helt raserad i samband med att 
en insats inleds i operationsområdet. Detta ställer då helt andra krav på 
förnödenhetsförsörjningen, än om infrastrukturen finns bevarad.  Det går heller 
inte att med säkerhet förutse vilka nationer som kommer att ingå i en framtida 
insats, eller vilka multinationella lösningar som väljs inför varje ny insats. 
   
Ser vi till kommunikationstjänsten återfinns inte begreppet ordagrant, men kan 
översättas med det engelska fackuttrycket ”Movement & Transportation.” 
Denna del i logistiken är en förutsättning för att koordineringen skall fungera 
enligt AJP-04. Detta har den svenska FM insett och utifrån vad som 
framkommit tidigare har FM via FHS planerat en utbildning i 
kommunikationstjänst from 2003, som fristående kurs. Kursen vänder sig till en 
målgrupp som egentligen inte är kopplad direkt till FHS nivå höjande utbildning 
eller fackprogram. Här skulle en tänkbar lösning kunna vara att profilering 
logistik får hela, eller del av utbildningen. Det finns som tidigare nämnts planer 
för att nästa års profilering i logistik (2002-2004) skall genomföra viss del av 
kommunikationstjänstutbildningen, för att på det viset få viss kompetens inom 
detta område. Det andra alternativet skulle kunna vara att utbildningen 
genomförs i sin helhet för profileringen. Utifrån de valda ILF-befattningarna i 
denna uppsats är bara en befattning direkt kopplad till kommunikationstjänst. 
Här går det att ställa sig frågan om alla logistikofficerare behöver all utbildning 
och om det är praktiskt genomförbart. Skall FM göra sina logistikofficerare 
”breda”, kanske denna kommunikationstjänstutbildning bör inarbetas i den 
obligatoriska utbildningen. 
 
OPI-4 har som krav att kommunikationstjänsten skall finnas med inom ramen 
för all logistikutbildning. Genom att FHS gör på detta vis, skapas en större 
handlingsfrihet och flexibilitet för såväl den enskilde logistikofficeren, som 
personalplanerarna i HKV. I slutändan är problemet huruvida profileringen skall 
genomföra hela eller del av kursen förmodligen en prioriteringsfråga och/eller 
ekonomisk fråga kopplat till behovet. Återigen finns den kvantitativa aspekt som 
måste beaktas för att kunna dimensionera antal utbildningsplatser. Så länge vi 
inte har ett obligatorium för att verka i internationell tjänst, behöver FM ha en 
förhållandevis stor redundans i antalet utbildade befattningshavare inom t.ex. 
kommunikationstjänstområdet. Huruvida Stabsprogrammet skall ges fördjupad 
kunskap strategisk/operativ rörlighet är tveksamt, här bör det finnas annan mer 
relevant utbildning att ge logistiker på taktisk nivå. Beaktar vi slutligen 
Man/Log utbildningen, så finns inte heller här kommunikationstjänst i 
kursplanen. Här är det snarare så att FM valt att skapa en ”fackutbildning” inom 
viss del av logistiken och här är kraftsamlingen lagd på 
förnödenhetsförsörjningen. Här måste det finnas möjligheter för den som är 
”fackman” inom Man/Log att genomföra kommunikationstjänstutbildningen 
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senare; därigenom skapas flexibilitet och ytterligare en möjlighet till breddning 
för den enskilde inom logistiken. Här måste kommunikationstjänstutbildningen 
även ses som en ”inkörsport” till logistiken. Breddningen för en kommunikatör 
kan även tänkas vara omvänd, för att därigenom skapa ytterligare bredd inom 
logistiken. 
 

Av en svensk officer krävs kunskap i NATO:s logistiksystem för att underlätta 
allt arbete inom ramen för de NATO enheter, som ingår i en multinationell 
styrka. Detta sägs även i AJP-04 och bör därmed ställa krav på FM och i sin tur 
FHS att utforma utbildningen så att denna del ingår som ett grundkrav. Kursen 
finns inte med i ämnesplanen för logistik vid chefsprogrammet, men återfinns i 
kursplanen för de elever som valt logistik som profilering under andra året vid 
chefsprogrammet. Här behöver en reviderad ämnesplan göras, kanske är det så 
att utvecklingen inom den internationella sidan utvecklas snabbare än vad 
ämnesplaner och kursplaner vid FHS ger uttryck för. Är slutsatsen den att det 
finns andra områden inom utbildningen i logistik som inte överensstämmer med 
ämnesplanen för logistik, eller att det finns delar av ämnesplanen som inte är 
implementerade i övriga projekt/kurser vid Chefs- och Stabsprogrammet? 
Stabsprogrammet har i sin kursplan momentet NATO logistik vid lägre förband 
som ett av utbildningsmålen, här finns säkert anledning att undersöka djupare 
vad logistik vid lägre förband innebär. Utbildningen kan behöva fördjupas för de 
logistiker som genomför Stabsprogrammet, då dessa officerare är en av 
målgrupperna som skall kunna lösa vissa av de utvalda ILF-befattningarna. I 
Man/Log utbildningen har denna del beaktats, under utbildningsmålet NATO 
logistik. Hur pass omfattande NATO logistikkurs är i den utbildningen har inte 
gått att utläsa. Klart är ändå att NATO logistiken har beaktats i ämnesplanerna 
för logistik.  Å ena sidan finns säkert anledning att utöka denna utbildning för att 
ge större insikt och kunskaper i detta viktiga ämne, å andra sidan kommer 
Sveriges utökade engagemang inom ramen för NATO/EU insatser och övningar 
att ge de svenska logistikofficerarna allt mer kunskap inom NATO 
logistiksystem. Detta medför att FM inom några år med automatik får dessa 
kunskaper utifrån FM ökade internationella engagemang. Detta gäller självfallet 
inte bara kunskaper i NATO logistik, utan all annan utbildning inom ramen för 
NATO-standard, rutiner mm.  
  
Utifrån den avslutande analysen som har gjorts, framgår att Försvarshögskolan 
inom de ”tunga” logistikutbildningarna: Profilering logistik och Man/Log 
utbildningen beaktat det som i denna uppsats varit diskrepanserna mellan 
”verklighet” och teori, men att utbildningen kanske måste göras än mer 
omfattande Hur mycket mer omfattande utbildningen bör bli är omöjligt att 
redovisa i denna uppsats, då det skulle kräva en mycket djupare och mer 
omfattande analys. Kanske skall ett grundpaket skapas för Stabs- och 
Chefsprogrammet i internationell logistik, ett paket som sedan ligger till grund 
för de olika övningar som FHS genomför. Visserligen ligger 
kommunikationstjänstutbildningen vid FHS/S som en separat kurs, exkluderat i 
de nivå höjande programmen. Här har ändå FM via FHS skapat handlingsfrihet 
genom att skolan anordnar kursen i egen regi och att FM kan om så önskar lägga 
kursen som obligatorisk för profileringen på sikt och även överväga om 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning 19100:2043 
 Mj Per-Erik Laksjö 2003-07-21 
 ChP 01-03  Sida 48 (56)

 

    

   
   

 

Stabsprogrammets logistiker skall ha viss del av 
kommunikationstjänstutbildningen, men på taktisk nivå. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att en exakt kartläggning av logistikutbildningen 
ter sig komplicerad att utföra. I uppsatsen har profilering logistik, 
Stabsprogrammet och Man/Log utbildningen varit i fokus, självfallet är inte 
”verkligheten” så enkel. Det finns förmodligen logistikofficerare nivå 3-4 som 
har skaffat sig djup logistikkompetens innan de påbörjar Chefs- och 
Stabsprogrammet. Genom att de väljer en annan inriktning, så erhåller dessa 
officerare dubbel kompetens, vilket medför att det är svårt att kartlägga antalet 
logistikofficerare med rätt och aktuell kompetens. Detta är kanske något som ett 
modernt personalredovisningssystem skulle kunna redovisa. Något som kanske 
kan bli verklighet i framtiden?  

4.3 Slutsatser 
Den första övergripande frågeställningen för denna uppsats var att undersöka 
om utbildningen av logistikofficerare är rätt, dvs. om den är utformad för att 
Sverige ska kunna fullfölja de logistiska direktiven/kraven?  
 
Utifrån vald teorimodell (AJP-04) och analys har det framkommit att FHS på 
det stora hela har beaktat vad som är diskrepansen mellan ”verklighet och teori”. 
Här finns självfallet grader av hur pass mycket det skiljer sig åt mellan de olika 
utbildningar som har undersökts. Profilering logistik inom ramen för det 
tvååriga chefsprogrammet är den utbildning som motsvarar och som har beaktat 
de internationella kraven till största delen. Stabsprogrammet har inte till uppgift 
att utbilda nya logistiker, vilket kan sägas vara fallet för profilering logistik och 
Man/Log utbildningen. Stabsprogrammet är av mer generell utbildningskaraktär, 
här måste den enskilde logistikofficerens bakgrundskunskap tas i beaktande. 
. 
När det gäller Man/Log utbildningen saknas stabstjänstövningar inom ramen för 
den utbildningen, något som bör kunna implementeras inom ramen för FHS.  
Svaret på frågan blir därmed att FHS till största del har utformat utbildningen 
rätt, men att det finns skillnader mellan de olika programmen/utbildningarna. 
Det går heller inte att bortse utifrån vilken bakgrundskunskap eleven har när 
han/hon börjar vid FHS.  
 
När det gäller den andra frågeställningen, om det behövs någon form av 
anpassning av utbildningens utformning och/eller omfattning? 
 
Svaret på denna fråga är att det alltjämt krävs en anpassning för alla de tre 
undersökta utbildningarna inom de kommersiella och legala aspekterna inom 
internationell logistik. Man/Log utbildningen och Stabsprogrammet kan behöva 
ytterligare fördjupade kunskaper inom NATO logistik förutom de kommersiella 
och legala aspekterna. Stabstjänstövningar med fokus på internationella 
scenariers bör utvecklas och även innefatta Man/Log utbildningen, härigenom 
skulle goda förutsättningar skapas för att utveckla den internationella logistiken 
inom såväl det kommersiella, legala men även att kunna påvisa och belysa 
förnödenhetsförsörjningens problemområden, med växande avstånd. 
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Den övergripande slutsatsen för denna uppsats blir ändå att ämnesplaner och 
aktuell utbildning siktar rätt mot framtiden. Uppsatsens tidsmässiga avgränsning 
är fram till år 2006, inom den tidsperioden bör det kunna gå att utveckla mycket 
inom den internationella logistiken. FM bedöms över tiden ha ett stort antal 
logistikofficerare ute i internationell tjänst; detta faktum står inte i 
motsatsförhållande till redovisade slutsatser, utan snarare tvärt om. Det kanske 
även är så att dagens logistikutbildning vid FHS har en större internationell 
prägel än vad som beskrivs i ämnesplaner och kursplaner? 
 

När det gäller personalförsörjning av logistikofficerare finns många frågetecken 
inför framtiden. Finns det någon personalförsörjningsplan över huvud taget, när 
det gäller logistikofficerare i internationell tjänst, eller sker allt ad hoc? Frågan 
har inte varit i fokus för uppsatsen, men frågan är nog så viktig och behöver 
belysas i framtiden. Genom att veta vad som krävs i numerär, går det också att 
styra utbildningen och utbilda på ett ekonomiskt sätt. Ett fungerande 
personalredovisningssystem skulle kunna vara ett sätt att komma till rätta med 
del av den problematiken. 

4.4 Förslag till framtida forskning 
Personalförsörjningsproblematiken av logistikofficerare vid internationell tjänst 
är och förblir ett ämne som behöver undersökas, då detta problemområde är av 
central betydelse för hur utbildning av logistikofficerare skall anpassas och 
utformas i framtiden. Den här uppsatsen har inte haft den kvantitativa aspekten i 
fokus, men frågan har ändå belysts och via respondenterna har en tydlig trend 
kunnat redovisas. En mer djuplodad analys av den kvantitativa aspekten på 
problemet behöver göras i framtiden, där HKV med sakkunnig personal måste 
redogöra för hur de ser på personalförsörjningsproblematiken. 

4.5 Slutord 
Logistik är och förblir en avgörande faktor för utgången av ett krig eller en kris 
igår, idag och för all framtid. Detta innebär att alla vi som benämns logistiker 
måste våga tydliggöra logistikens möjligheter och begränsningar vid all militär 
planering och verksamhet. För att klara detta i framtiden krävs ny kunskap, 
vilket i sin tur kräver forskning och utveckling. Min förhoppning är att denna 
uppsats kan vara ett bidrag bland många andra, för utvecklingen av logistiken. 
 
“Surely one of the strangest things in Military History is the almost complete 
silence upon the problem of supply”69 

Alexander the Great  
 

 
 
 

                                                      
69 Thompson, Julian, Lifeblood of War, Bindles Ltd, Guildford, Surrey 1998 s.10 
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Intervjuer 
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PSO Peace Supporting Operation 
STRA Strategiledningen vid HKV 
TTEM Taktisk, teknisk, ekonomisk 
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5 Bilagor 

5.1 Bilaga 1 
 
Respondenter 
 
Grad, namn, nuvarande befattning och internationell erfarenhet 
 
Flygvapnet 
Mj Gerhard Ittner, FTK A4 chef UH. 
Planlade och deltog i STRONG RESOLVE 02 i Polen. Har genomgått kursen 
Combined Support (COSUP)  i Tallinn. 
 
Mj Olle Torbratt, Deskofficer FTK, Planlade och genomförde Baltic Linc. 
Är involverad i planläggningen av MONUC 
Har inte genomgått någon. formell logistikutbildning.  
 
Marinen 
Kommendörkapten William Nordström, MTK, C M4 (logistikdetaljen på 
MTK). Tjänstgjorde bl.a. under STRONG RESOLVE 02  på MCC-nivå under 
Fleet Logistic Coordinator. 
 
Örlogskapten Jöran Palm, MTK,  Stabsofficer M4, Har gått i befattning som 
divisionsingenjör/lagchef i en BaltOPS-övning. Har gått en NATO-
utbildningsövning i oktober –02. 
 
Mj Reine Lindqvist, bataljonsingenjör 2:a GU-bat Amf 1. BA 05 1995-96 och 
STRONG RESOLVE 02 
 
Armén 
Övlt Tomas Klementsson, lärare gemensamma operationer FHS/KVI. C G4 på 
SHIRBRIG 97-99 (FN snabbhetsinsatsbrigad).  
 
Övlt Lars Glad, C Försörjningsenheten Skaraborg i FMLOG.  C Logsektionen i 
den svenska bataljonsstaben BA 06 och BA 07 96-97, deltog i Cooperative 
Banner i Stavanger år 2000. 
 
Mj Kent Brickman, C Planavd FE Skaraborg FMLOG. Teknisk chef BA 07 96-
97 och KS 01 99-00. 

 
Övlt Otto von Krusenstierna, HKV/STRA Led Insatsledning, Stabsoff med 
huvudansvar logistik. Stabschef på Nordic-Polish Support Group i SFOR 
1999-2000. Har varit Sveriges representant i NATO/PfP logistikarbetsgrupper, 
där man i huvudsak arbetar med interoperabilitetfrågor på operativ och 
strategisk nivå.  Därefter biträdande stabschef på Kabul multinational brigade i 
ISAF  
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3 månader 2002, vilket innebar att samordna multinationell logistik i ISAF:s 
brigad. Arbetar idag med frågor rörande NORDCAPS, NATO/PfP och är 
Sveriges representant i EU:s arbetsgrupper för logistik där så erfordras. 
 
Övlt Håkan Rapp, C J5 Plan OPS. Tjänstgjorde i SFOR med marktransporter 
som huvudsaklig sysselsättning. I KFOR var han logistikchef på KS 02, vilket 
omfattar i princip allt på bataljonsnivån.  
   
Mj Roger Söderberg, J4 Movment plan OPS. KFOR HQ under 6 månader år 
2000 i befattning ”Movement plans.” 
 
Övlt Olle Schyllander, C Cent övningssektion J4 OPS. Var delegat i det som 
kallades Nordic Coordination Group som styrde de multinationella frågorna i 
den nordisk-polska brigaden. Därefter (1998) delegat i koordinationsgrupp som 
förstärkte den nordiska bataljonen i UNPRIDEF (Makedonien). Tredjeman i 
MJLC-staben under  ”Allied Effort” 2001 Chef för det svenska NSE:t under 
STRONG RESOLVE 02 och dessförinnan ansvarig för att förhandla fram de 
”technical arrangements” (TA) som Sverige hade med Polen. Under 
innevarande år har övlt O Schyllander bl.a. varit engagerad i förberedelserna 
inför  MONUC.  
  
Övlt J-E Jönsson, J4 Plan Int OPS. Chief logistic 1995 i det som hette 
UNPROFOR  Logistikrådgivare till den baltiska generalstaben 1999-2000. 
Tjänstgjorde som executive officer of logistic i CJTF-staben under STRONG 
RESOLVE 02 och sedan som Deputy chief of staff i Kabul (ISAF) 2002. 
 
Övlt Jan-Håkan Otterberg, Stabschef T2. Tjänstgjorde som C G4 Nordpol 
brigade 1999, men har även tjänstgjort internationellt som biträdande stabschef 
1996-97 på den svenska bataljonen. 
 
Övlt Lars Fallande,r projektledare T2. C NSE i Kabul 2002 och därefter C NSE 
KFOR Skopje.  
 
Mj Birger Westlin, Stabsofficer OPS J4 Planning. -”High level planning  
group” i Wien 1996 som ”Special advisor supply” där en insats till Nagorno 
Karabash planlades. En övning i Tjeckien 1999 och har även tjänstgjort i 
Afghanistan 2002. 
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5.2 Bilaga 2  
 
     Intervjufrågor  
 

1. Namn, grad och nuvarande befattning? 
2. I vilken period/perioder har du verkat inom den internationella 

logistiken? 
3. I vilken befattning/befattningar?  
4. Vilken var din huvudsakliga uppgift? 
5. Planlade du insatsen, genomförde du insatsen eller avvecklade du 

insatsen? 
6. Ställer dessa olika skeden, olika krav på en logistiker? (Varför?) 
7. Har kraven ändrats över tiden? (flera int. tjänster/övningar) 
8. Vad är det som utmärker internationell logistik (mot nationell logistik)  
9. Vilka är de största skillnaderna/utmaningarna? 
10. Vad är svårast med internationell logistik? 
11. Vilka är de mest frekventa problemen som man ställs inför som 

internationell logistiker? 
12. Hur löser man uppkomna problem? 
13. Hur är kontakten med Sverige som internationell logistiker? 
14. Vilka fördelar/nackdelar finns det med att verka som internationell 

logistiker? 
15. Vilken formell utbildning (skolor/centra) hade du inom logistiken innan 

du verkade internationellt? 
16. Var den utbildning du fått riktigt utformad mot de internationella 

kraven? 
17. Vad var bra och vad saknades? 
18. Genomfördes det logistisk utbildning under den internationella 

tjänsten? 
19. Genomfördes det annan utbildning under den internationella tjänsten? 
20. Ansåg du dig tillräckligt utbildad för hela din missions tid? Om inte, 

vad saknades?  
21. Ändrades utbildningskraven över tiden? (flera int. tjänster/övningar) 
22. Hur väl förberedd var du för att möta de krav som en internationell 

logistiker har att ta hänsyn till (före, under och efter en insats?) 
23. Fanns något påtagligt som saknades i din utbildning för att kunna verka 

före, under och efter insats? 
24. Ser du några personalmässiga svårigheter för Sverige att bemanna 

internationella logistikbefattningar (typ ILF) i framtiden? 
25. Var det rätt kvalité i logistikutbildningen och nådde utbildningen målen 
att  

verka internationellt? (Behövs det någon anpassning, var?) 
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5.3 Bilaga 3 
 
Klarar Sverige de internationella åtagande vad avser personalförsörjningen av 
logistikofficerare? 
 
Till grund för nedanstående frågeställningar ligger skrivelse nr 16 100:628 80 
från HKV/STRA  (bifogas) 
 
I min uppsats har jag valt att fokusera på utbildning av logistikofficerare istället 
för antal logistikofficerare, men behöver ändå belysa numerären av 
logistikofficerare idag och år 2006. 
 
Definition:  Logistikofficer i den här uppsatsen avser en officer nivå 3-4 med 
ursprung som teknisk officer oavsett truppslag eller trängofficer eller annan 
officer som valt att byta till logistik profilering under chefsprogrammet 
alternativt genomgått  Man/Log utbildning  vid FHS/Ö. 
 
OBS! Jag har valt att avgränsa bort läkare.  
 
Utifrån skrivelsen och min korta redogörelse önskar jag svar på följande 
frågeställningar: 
 
 

1. Hur många logistikutbildade officerare nivå 3-4 har vi idag? 
2. Hur många logistikutbildade officerare nivå 3-4 har vi år 2006? 
3. Hur har vi lyckats uppnå den numerären? 
4. Varför/varför inte, klarar vi av de logistiska åtaganden nationellt? 
5. Varför/varför inte, klarar vi av de logistiska åtagandena internationellt? 

 
 

 


