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Och Lappos hjälte log och räckte handen åt mannen från den tappre Armfelts dar. Så red han 
hän och kom till ån, till stranden, där Gyllenbögels frikår uppställd var. Där stod en yngling, 
nyss från plogen tagen; generalen såg de bleka anletsdragen, höll in sin häst och röt med 
vredgas ton: ”Vem är du bonde? Säg, vad gäller nöden? Har du ej lärt dig förakta döden, din 
kind är vit som snö, är du pultron?” 
 
Men ynglingen steg fram och höjde armen och rev sin slitna gråa tröja opp. Då lyste fram ett 
blottat sår ur barmen, och frisk en ström av blod i dagens lopp. ”Det fick jag, herr general, här 
nyss i striden, jag blött kanske för mycket under tiden, och därför har min kind ej rodnad mer; 
dock kan jag än de tappres antal öka. Jag låg väl fallen, men låt mig försöka, jag har fått kraft 
på nytt, sen jag såg er. 
 
Då bröt en tår ut Döbelns stolta öga: ” Välan då, ädla folk, till strid, till slag! Jag har sett nog, 
att tveka båtar föga, vår kamp blir skön, idag är Döbelns dag. Spräng av, herr adjutant, vår 
skörd är mogen, befall på höjd, på slätt, längst bort i skogen, vår hela front, att den sig framåt 
rör. Ej här, där borta må vi pröva svärden: med dessa trupper kan man trotsa världen, man 
väntar ej med dem attack, man gör.” 
 
Längs linjen hördes snart ett jubel skall: ”Framåt, framåt till seger eller död!” En åska var, 
Standar, din röst för alla, och gamle Nord slog trumman, att den ljöd, och ynglingen med 
barmen sönderskjuten gick fram på slätten, med hans blod begjuten, och främst red Döbeln 
själv med draget svärd. Och innan kvällen hann sin skugga sända, var rysk styrka kastad  
överända, och räddad Adelcreutz, och fri hans färd.  
 
 
 
Utdrag ur Döbelns vid Jutas av Johan Ludvig Runeberg. Hjältediktning om kriget mot 
Ryssland, som skapar vår bild av kriget. 



Sammanfattning 
 
 
Detta arbete behandlar strategiskmaterialhantering för projekt och avvägningen mellan 
ekonomi och risk. Hur gör man detta idag? Finns det modeller och om det inte finns kan man 
hitta en modell som löser detta? 
 
Detta arbete utgår från de internationella operationer som svenska försvarsmakten idag deltar 
i för det är detta exempel som bäst beskriver problemet och lösningen. Om jag utgår från den 
av Riksdagen givna ramen för utlandsstyrkan att: Underhållstjänsten skall bedrivas så att 
utlandsstyrkan kan genomföra sin uppgift på bästa möjliga sätt med hänsyn taget till rådande 
läge och gällande bestämmelser. Tillräckliga resurser skall finnas avdelade för lokala 
förbandschef skall kunna vidtaga erforderliga åtgärder, så att inte säkerheten och välbe-
finnandet för svensk personal eftersätts. 
 
I denna uppsats är en av utgångspunkterna att ett motsatsförhållande råder mellan och ena 
sidan risk och andra sidan ekonomi. Detta förhållande beror främst på att vi hittills betraktat 
risker som något vi kan undvika eller reducera med hjälp av tekniska lösningar och system. 
Innebörden av detta blir att det kostar pengar att minska risken. Projektet får större utgifter, 
större kostnader och därmed i slutändan sämre ekonomi. 
 
Frågan är inte hur man skall ta risker utan hur man skall ta en rimlig risk. Uppgiften är inte att 
undvika risker utan att identifiera riskerna, validera riskerna och leda/hantera riskerna.  
 
Syftet är att för en militär projektform utveckla en modell för styrning av strategisk material-
hantering och de internationella operationer som Sverige deltar i.  En modell för de taktiska 
och strategiska förnödenheterna, oberoende av syftet eller storleken på utlandsstyrkan samt 
för alla typer av utlandsmissionen. 
 
Uppsatsen bygger väsentligt på studier av skriftligt material i form av böcker, artiklar, upp-
satser, Försvarsmaktsorder, tidigare givna direktiv och order, manualer samt egna 
erfarenheter, andra nationers regelverk, diskussioner med erfarna officerare både i Sverige 
och under tjänstgöringar vid olika multinationella staber inom både FN och NATO. 
 
Annat utnyttjat dokumenterat material i ämnet finns arkiverat i mitt privata ägo. Dessutom 
erhöll jag viss lämplig information vid mer informella samtal med erfarna officerare och kol-
legor. Således har viss information åstadkommits genom att jag tidigare arbetat med logistik i 
internationella operationer och den erfarenhet jag erhållit genom mitt arbete. 
 
Resultatet blev ett förslag till doktrin avseende svenska Försvarsmaktens ammunitionshante-
ringen i internationella operationer. Den utgår från Generalsekreterarens ”An agenda for 
Peace” och hans uppdelning av fredsuppdragen sedan grupperas den svenska personalen i tre 
grupper och avslutas med en pragmatisk matris för beräkning av antalet patroner per vapen 
och dag. En modell för beräkningen av dagsförbrukningen av ammunition för svenska 
förband i internationell tjänst. Ett logistik tänkande för strategiskmaterialhantering i projekt. 
 
Ett tänkande, en modell som skulle kunna implementeras i alla typer av projekt, utan hinder. 
 
 



Abstract 
 
One of the starting points in this essay is a contradiction between on one hand risk and on the 
other hand cost or rather monetary management. The essay is primary describing risk control, 
or rather the lack of risk control. How are evaluations made today? Are there any models at 
work today, which can assist in solving the main problem and if there are no models, is it 
possible to make one?  The essay uses the Swedish Armed Forces International Operations or 
the Swedish Army’s participation in UN Peace keeping missions as a description platform for 
the main problem of strategic logistic management. My essay has its starting point in the 
order, Act of Parliament, given to the Swedish Armed Forces, which says:  The logistic 
system shall perform in a way that the Task Force can execute its mission given to them, in 
the best way. Considerations must be taken to current regulations and legislation. Resources 
must be accessible and obtainable for TF commanders so that their local assignment will be 
accomplished without resulting in an increase in clear and eminent danger for the Swedish 
personnel. One of the entrances to the essay is based on the perception that we can avoid and 
reduce risks with a technical solutions or systems. The implication is that risk reduction costs 
money. The question is not whether to take a risk or not. It is how to take a reasonable risk. 
The objective is not to avoid risks at all cost bur rather to identify, evaluate and manage risk, 
in other words, risk management. The research is mainly built on written resources in forms 
of books, articles, other essays, Act of Parliament, former given directives and Army order, 
manuals and for a large part my own experience, other nations regulations, discussions with 
officers from the troop contributing nations. Other used material related to the essay is in my 
private library. In addition to this some of the information came in form of informal 
conversations with experienced officers and colleges during my work at multinational staffs, 
both for the UN and NATO. The result of my review is a proposal for a shift in paradigm and 
a new doctrine in reference to the Swedish Armed Forces logistic management in the 
international operations. The starting point is the proposal of the Secretary General and his 
“An agenda for Peace” and his recommendations for more efficient UN peace keeping 
mission within the framework. The next step in the doctrine is the making of personnel 
categories into three groups and the then brought to an end in the pragmatic ammunition 
matrix and the estimation of Days of Supply (DOS) It is a model, a system for both tactical 
and strategic supplies, regardless off purpose or size of the TF and for all types of missions. It 
is a new logistic view point on strategic supplies management in projects. The model should 
be able to be implemented in all types of projects without any inconvenience. 
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1. Inledning 
apitlet har ambitionen att, med hjälp av bakgrund och problemdiskussion, ge läsaren 
en uppfattning om arbetets innehåll och målsättning med uppsatsen. Därefter pre-
senteras en kort beskrivning av bakgrunden vilket sedan utmynnar i problemformule-
ringen och syfte. 

1.1. Bakgrunden 
Grunden till ekonomi är det faktum att det råder knapphet av resurser. Detta innebär att de 
resurser som finns måste används så effektivt som möjligt. Detta blir speciellt tydligt i affärs-
drivande företag eftersom bristande effektivitet kan i värsta fall, medföra konkurs. I början av 
1800-talet började ekonomistyrningen utvecklas i USA. Målet var att uppnå en bättre styrning 
av verksamheten1. I takt med att omvärlden förändras i många avseende, genom till exempel 
kortare produktionscyklar, högre allmän utbildningsnivå, mer komplexa produktionsprocesser 
med mera, har nya sätt att styra organisationer blivit nödvändigt.  
 
Projektgrupper är särskilt lämpliga för att hantera snabbt föränderliga situationer, särskilt med 
de krav som nu ställs på dynamik och reaktionsförmåga. Därför blir projekt allt vanligare som 
arbetsform. Många anser vidare att de tillfälliga projektorganisationerna rent av håller på att ta 
över huvudrollen inom företagen och de traditionella linjeorganisationerna istället blir 
komplement. Framför allt används projekt vid komplexa uppgifter, som kräver kompetenser 
från olika delar inom organisationen vilket innebär samarbete tvärsöver organisatoriska 
gränser.2 Det kan till exempelvis vara utveckling av en ny produkt, ett nytt datasystem, nya 
administrativa rutiner eller en reklamsatsning. Idén är oftast att skapa tillfälliga projektteam 
vid sidan av den ordinarie organisationen, med uppgift att lösa ett speciellt problem extra 
snabbt och effektivt3.  
 
I vissa branscher är projekt inget nytt. Byggbranschen har sedan länge arbetat på det sättet där 
varje nytt byggjobb betraktas som ett projekt. Det nya idag är att även traditionella byråkra-
tiska organisationer använder sig av projekt som arbetsform och därmed kompletterar sin 
tröga moderstruktur med tvärfunktionella team. De vinner både snabbhet och flexibilitet 
genom teamen men kan samtidigt dra nytta av byråkratins effektivitet genom standardisering4. 
Ett exempel på dessa utmaningar, att leda mot ett uppsatt mål. ”Att sätta en man på månen 
före slutet av detta årtionde och ta hem honom igen på ett säkert sätt”5 är kanske det tydli-
gaste exemplet. Styrning är att organisera resurs användningen och att styra mot ett mål6. En 
viktig aspekt i projekt är materialanskaffningen. Det handlar om att för lägsta kostnad förse 
projektet med material utan att risken för att projektet misslyckas ökar. 
 
Nuvarande struktur har ställts mot projektformen som arbetsorganisation och arbetet redovisar 
behandlingen av risk och ekonomi som motsatspar och en pågående konflikt kan tydliggöra 
dilemmat. I Sierra Leone, härjar sedan många år ett inbördeskrig. Delar av, den till huvud-
delen allafrikanska, FN-styrkan blev utan ammunition och tvingades retirera (2000). Truppen 
var illa utrustad och dåligt tränad. Resultatet blev ett antal FN-soldater som gisslan och okänt 
antal döda bland civilbefolkningen. 
                                                 
1 Källström, (1990). 
2 Lilian Eriksson. (2000). ”Projekt som arbetsform. Möjligheter och hinder”. D-uppsats 2000:019, SHU 
3 Ylinenpää, (1977). 
4 Robbins, (1996) 
5 USA: s President John F Kennedy, (1961) 
6 Andersson, Grude, Haug (1992) 
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1.2. Problemdiskussion 
Svårigheterna med strategisk materialstyrning i projekt är ett problemområde att beakta. 
Projekt har ingen evig förbrukning av material tillskillnad från så kallad ”vanlig” tillverk-
nings- eller industriproduktion. Om det uppstår brist eller fördröjning i material försörjningen 
så leder det till ökad risk och ökade kostnader. Detta kan även gälla vid industriproduktion, 
skillnaden ligger i de rutiner och system som skall hantera risken att få slut lager. Projekt 
saknar som regel dessa rutiner, system och är alltid tidsbegränsade7. Dessutom kan inte över-
blivet material med säkerhet användas i nästa produktionscykel. Om vi avser att genomföra 
ett byggprojekt väldigt säkert, med så liten risk som möjligt så blir det väldigt dyrt. Medan, 
och andra sidan, om vi avser att bygga så billigt och snabbt som möjligt så blir risken mycket 
stor, kanske rent av ohanterligt stor. I projektgruppen försöker man balansera dessa 
motsatsförhållanden8. I byggsektor har man sedan länge arbetat med dessa tillstånd och skapat 
både rutiner och beslutsmallar för hantering av och ena sidan risk och andra sidan de 
ekonomiska konsekvenserna9.  
 
När frågan gäller om att ta beslut så finns många likheter mellan de olika situationerna. Men 
projekt är unika, speciellt avseende risk10. Värdering av risken att en händelse kan inträffa och 
risken när händelsen inträffat. Planer, beräkningar och uppskattningar har blivit gjorda i 
förväg på begränsad, fragmenterad och ibland obefintlig information. Bedömningar och rena 
gissningar om framtiden måste byggas in i planer och prognoser. 
 
Ett predikament är det faktum att tidigare gjorda erfarenheter inte tas till vara, på ett systema-
tiskt sätt, eller för den skull används, utan varje delprojekt måste uppfinna hjulet, en gång 
till11.  Samtidigt kan man inte leva i det förflutna och lösa problemen som man alltid har gjort, 
utan en anpassning till ”här och nu” är nödvändig. Hur kan vi organisera logistiken och hur 
stort bör ett säkerhetslager av strategiskt material vara? 
 
Om jag istället för ett byggprojekt använder en internationell insats (FN-mission) som 
utgångspunkt, ser jag motsvarande problem avseende strategisk materialhantering men dess-
utom tillkommer den rent humanistiska konsekvensen. En av de viktigaste frågorna i en inter-
nationell insats är förnödenheter och leveransen av dessa till truppen i det aktuella operations-
området, eller med ett samlingsnamn logistik12. Frågor kring ämnet risk och riskanalys är 
viktiga beståndsdelar. Hur hanterar försvarsmakten och enskilda officerare förhållandet 
ekonomi och risk i ett utlandsprojekt? Om jag väljer ammunition som undersökningsämne så 
kan det kanske ge flera fördelar, främst för att utfallet av eventuella fel eller misstag borde 
klargöras på ett mycket tydligt sätt. Finns det modeller idag som kan hantera detta?  
 
Svaret borde först bli, att det som i första hand styr denna typ verksamhet är olika 
reglementen och handböcker som ger ledning för hur verksamheten skall bedrivas sedan 
tillkommer övriga internationella bestämmelser och regelverk. Lägg till detta de personliga 
preferenserna från beslutsfattaren. Det som försvårar arbetet är att regelverket är anpassat för 
en annan situation än fredsarbete. Varje ny FN-mission är, precis som ett byggprojekt, unikt 
men många komponenter är samma. I fråga om materialhantering i internationella operationer 

                                                 
7 Wisén (1999) 
8 Lilian Eriksson. (2000).  
9 Åsa Flinckfeldt. (1994). D-uppsats 1994:08F. 
10 Ibid. 
11 Toft and Reynolds, (1999) 
12 NATO Logistic Handbook. Chapter 3. 



så finns det klara regler13 men besluten sker nästan alltid som Ad Hoc, kryddat med ”erfaren-
het från förr” alternativt intuition14. En konklusion av detta blir att kvaliteten beror på 
individer och inte på systemet. Om det nu inte finns en modell går det då att konstruera en? 
 
Frågor om att tillämpa de allmänna teorier som finns tillgängliga inom företagsekonomin, på 
speciella och unika fall, där vägning mellan och ena sidan risk och andra sidan kostnaden be-
handlas. I en jämförelse med och ena sidan ett byggprojekt och skadestånd vid eventuell för-
sening av projektet och andra sidan materialhanteringen och kostnader för lagerhållning av 
ammunition vid internationella uppdrag. Risk väges mot kostnaden. Men vad är riskerna och 
vad är riskbedömningarna? Vad kostar risken att få slut i lager?  
 

1.3. Syftet 
 
Syftet är, med ett internationellt uppdrag inom Försvarsmakten som utgångspunkt, att:  
 

• identifiera vilka modeller som används för strategisk materialhantering. 
 

• identifiera och undersöka hur beslutsfattare inom försvarsmakten värderar och 
hanterar förhållandet risk mot ekonomi i praktiken under dessa uppdrag.  

 
• inleda arbetet med att ta fram förslag till förbättringar, för styrning av strategisk 

materialhantering.  
 

1.4. Viktiga definitioner 
 
Med internationell insats avses insats som under ledning av Förenta Nationerna eller av 
regeringen angiven organisation, där Försvarsmakten deltar med förband15. 
 
I detta arbeta behandlas Försvarsmaktens internationella insatser eller uppdrag som ett 
projekt. Därav följer följande definition av projekt16.  
 
Verksamhet som utförs: 
- med ett bestämt avgränsat ofta tydligt mål 
- under en begränsad tidsperiod 
- med en förutbestämd resursinsats 
- under särskilda arbetsformer 
 
En ytterligare definition görs av begreppet strategisk materialhantering.  
 
Strategiskt material: 
- är av vikt eller betydelse för genomförande av verksamheten. 
- varierar från verksamhet till verksamhet och kan ha olika definition i olika verksamheter.  
- är en nyckelkomponent, kräver särskild hantering och inte ersättas med likartad produkt.  
- kan vara på ett eller annat sätt, från tid till annan, en bristvara eller begränsad resurs. 

                                                 
13 BestUS (Bestämmelser för utlandsstyrkan) Kap 14, uppslag 6, Punkterna 14.4, - 14.6 med underrubriker. 
14 Patrik Jonsson, Undersökning under 1999-2000, artikel i Bättre Produktivitet 4/2000 
15 H Uh Fred (1996) Del 4 sidan 134.  Kap. 14.8 Internationella insatser, 14.8.1 Grunder. 
16 J. Wisén och B. Lindblom. (1999). Effektivt projektarbete. 5: e upplagan, NordstedtsJuridik  



1.5. Dispositionen. 
 
Arbete följer inte normen strikt och är kanske av en unik karaktär. Det gör att jag som förfat-
tare och på rekommendation av opponenterna till arbetet presenterar en kortare orientering av 
arbetets disposition.  
 
Redovisningen av teorierna är främst för att ge läsaren en möjlighet att följa de resonemang 
som förekommer i arbetet. Inledningsvis beskrivs planeringsmetoder i Försvarsmakten och de 
tre nyckelorden för strid tillsammans med beskrivningar av begreppen logistik, risk och FN: s 
mödosamma arbete för fred som alla är centrala i arbetet. Empirin kan dessutom uppfattas 
som komplex och omfattande  enär den sträcker sig bland annat över flera FN uppdrag. 
 
Som författare har jag försökt koppla tillgängliga teorier från näringsliv till Försvarsmakten 
och ett FN uppdrag. Det gör att gränsen mellan teori och empiri är här inte lika tydlig som i 
andra arbeta av denna karaktär vid Universitetet. Bilagorna har en roll i empirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Schematisk presentation av dispositionen. 
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2. Det övergripande metodvalet  
 
Aktionsforskning innebär att forskaren befinner sig i ledningen samt deltar i besluten och be-
skriver detta sedan. Jag har haft förmånen att tjänstgöra vid olika utlandsmissioner och vid tre 
olika beslutsnivåer i organisationen, dessa erfarenheter är källan till arbetet. Tillika har de all-
mänmilitära, pedagogiska och erfarenheterna från svensk industriproduktion spela en stor roll 
i lösandet av huvudproblemet. På grund av komplexiteten i arbetet och de många predikamen-
ten, är kunskap från denna typ av arbete en nödvändighet snarare än en belastning. Om syftet 
uppnås bör resultatet av detta arbete, utan större förändring, kunna implementeras. 

2.1. Förförståelse viktig 
Det finns undersökningar som visar hur existerande erfarenheter påverkar vår omvärldesbild. 
Utgångspunkten är den grundsyn och de värderingar som jag som författare har samt den egna 
förståelsen av fenomenet i fråga. De livserfarenheter och den kunskap jag har, utgör min för-
förståelse och jag använder dessa för att insamla data. Utan förförståelsen går det inte att tolka 
ett material17.  Detta gäller speciellt detta arbete som är komplext och innehåller flera unika 
kunskaper och erfarenheter samt en diskussion om värderingen av risk som allmänt anses vara 
någonting av subjektiv karaktär. Många författare anser att det inte finns någon helt objektiv 
bild av verkligheten. Empiristen intar hållningen att all kunskap grundar sig på erfarenhet. 

2.2. Deskriptiv- normativ 
Undersökningar har tillsyfte att skapa beskrivningar, en deskriptiv ansats. Det kan gälla 
individer, situationer eller skeenden, olika fenomen i vår värld18. Det stämmer in på mitt 
arbete eftersom jag först försöker identifiera, undersöka och sedan beskriva hur beslutsfattare 
inom försvarsmakten värderar och hanterar förhållandet risk mot ekonomi i praktiken.  
 
Det finns en normativ ansats i mitt arbete dvs. ett försök att skapa modeller och tumregler. 
Exempel på dessa modeller är de som kan vara till hjälp för beslutsfattaren. “Om du vill mini-
mera kostnaden för lagerhållningen skall du…”19 Kopplat till ovan nämnda forskningsansat-
serna har jag haft målsättningen att arbetet skall vara pragmatisk. Det innebär att det är i verk-
ligheten genomförbart, praktiskt, inriktad på sakliga resultat mer än på principer. Historie-
beskrivning som skildrar orsakssamband och ger lärdomar för framtiden. 

2.3. Empirin står i fokus 
Det finns två basala kvalitetskrav för all forskning. Den ena kallas bevisandets väg, deduktion, 
och den andra är upptäckandets väg, induktion, båda är begrepp för slutledning. Deduktiv är 
den slutlednings där man från allmänna principer drar slutsatser om enskilda företeelser. 
Induktiv är den slutledning där man utifrån enskilda fall sluter sig till en princip eller allmän 
lag20. Jag använder båda principerna i mitt arbete men jag har i första hand valt induktion och 
försökt skapa ny teori vilket innebär att en induktiv ansats används i uppsatsen.  
 
Det enskilda fallet som studeras är ammunitionshanteringen vid en svensk FN-styrka med ton-
vikt på vägningen av motsatsparen, risk och ekonomi. Vid en deduktiv ansats är förhoppningen 
att finna information, som passar på en utvald teori21.  
                                                 
17 Patel - Tebelius (1987). 
18 Ibid. 
19 Hägg - Wiedersheim (1997). 
20 Patel - Tebelius (1987). 
21 Merriam, (1994). 



2.4. Urval 
Mina urvalskriterier inför intervjuerna var, officerare med grad Överste eller högre och erfa-
renhet av internationellt arbete och chefsposition. Det är dessa personer som i mina ögon dels 
har utbildning genom de militära skolorna och dels erfarenhet som beslutsfattare och officer i 
professionen. De har besvarat frågan, hur de idag gör bedömningar och värderingar av mot-
satsparen risk och ekonomi. Intervjuerna genomfördes var och en under en timmes tid. De 
avslutande intervjuerna är genomförda under oktober/november. 2000 och spelades in på 
band. Jag eftersträvade en positiv stämning under samtliga intervjuer och dessa det förblev 
som regel öppna, privata, deltagande och ömsesidigt frågvisa. (Se vidare avsnitt 2.7.2) 

2.5. Litteraturstudie 
Studier har genomförts av skriftligt material i form av böcker, artiklar, uppsatser, Försvars-
maktsorder, tidigare givna direktiv och order. Dessutom de egna erfarenheter av manualer, 
andra nationers regelverk, militära utbildningar och kurser bidragit. Litteraturen erhölls dels 
från de militära utbildningarna i samband med uppdragen dels från Luleå Tekniska 
Universitets bibliotek. De sök ord som jag använt mig av då är på engelska Risk, 
Management, Project, Logistics, Disasters, Cost, Accounting, Control och Strategic, 
kombination av dessa samt deras motsvarighet på svenska. Många av de böcker som använts 
till denna uppsats finns inte tillgängliga för allmänheten, dessa är oftast från mitt privata 
bibliotek. NATO Logistic Handbook är ett exempel på detta. Mycket information har kommit 
från Norra Underhållsregementet i Boden, Försvarshögskolan i Stockholm och SWEDINT 
(Försvarets internationella kommando). Annat utnyttjat dokumenterat material i ämnet finns 
arkiverat i mitt privata ägo som kopior från arbetet med dessa frågor.  

2.6. Tillvägagångssätt 
Uppsatsen bygger väsentligt på de erfarenheter som jag tillgodo gjort mig, under mitt arbete i 
internationella organisationer, främst då tjänstgöringar i FN och NATO. Jag har använt mig 
av i huvudsak två olika uppdrag eller missioner som utgångspunkt. Den första är Libanon 
1991 och den andra är Bosnien 1998. Ett uppdrag eller mission är som regel sex till åtta 
månader långt. Tjänstgöringstiden i det svenska försvaret är begränsad kanske främst på 
grund av den negativa miljöpåverkan. Finland har minst ett års tjänstgöring. 
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Figur 2 Missionerna. 

 



Den första erfarenheten som jag använder i uppsatsen är mitt arbete som stabsassistent på den 
svensklogistikbataljonen i Libanon, bataljonsstab, ansvarig för inköp (ej mat) samt alla trans-
porter till och från Sverige/Libanon/Israel samt ammunitions och sprängämnes ansvariga mot 
Sverige. Utvecklade samarbete med franska logistikbataljonen i Libanon. 
 
Den andra erfarenheten är från SFOR, NATO uppdrag i Bosnien. Multinationell brigadstab, 
ekonomi/logistik, ansvarig för insamling/uppföljning och rapportering. (Se bilagor B och C). 
Jag sammanställde en vapenkatalog för brigadens samtliga vapen/vapensystem. 
 
Diskussioner med erfarna officerare (presenteras i referenslistan), både i Sverige och under 
mitt arbete vid multinationella staber finns med som en kunskapsplattform för denna uppsats. 
Genom att insamla och bearbeta denna information har detta arbete sammanställts. Dessutom 
erhöll jag lämplig information vid både formella samtal i tjänsten med kollegor. Huvuddelen 
av dessa samtal är retrospektiva. Sammanställningen har skett på initiativ av min handledare. 
Jag har genom hela detta arbete och under lång tid mycket aktiv försökt finna svar på mina 
frågor och frågeställningar. 

2.7. Metodproblem 
Den största svårigheten i detta arbete är att det har färdigställts under en lång tid, från 1998, 
då jag arbetade aktivt med problematiken hos NATO och under 1999 sökte och skrev teori till 
uppsatsen. Under mars – juni 2000 genomfördes den första seminarieomgången och den andra 
genomfördes under september – oktober 2003. Den tredje genomfördes under november 2004 
– januari 2005.  Nästa svårighet är de stora organisationer som finns beskriva är alla organisa-
tioner som har befunnit/befinner sig i, stark omdaning, speciellt de senaste åren. Det påverkar 
mitt arbete så till vida att informationen om organisationen snabbt blir inaktuell och näst intill 
felaktig. Uppsatsen kan därför bara ses som ett historiskt dokument som beskriver en situation 
och ett skeende som var just då, såsom ett fotografi, ett ögonblick i historien. 
 
”– Förenta Nationerna befinner sig i det viktigaste förändrings skedet sedan dess tillkomst 
och det är en fråga om organisationens överlevnad”22. FN måste bli effektivare och 
handlingskraftigare. Detta är nödvändiga åtgärder, speciellt ifråga om fredsinsatser. Men nya 
politiska vindar blåser och FN: s roll ifrågasätts. USA beslutar sig tillsammans med Stor-
britannien för att invadera Irak och därmed marginaliserades FN och dess roll som konflikt-
lösare. Men man behöver FN ändå, för att få legitimitet för sina aktioner i världen. 
 
Den svenska Försvarsmakten23 har upplevt de absolut största förändringar som genomförts i 
modern tid. Den tidigare huvuduppgiften, invasionsförsvar, har försvunnit och organisationen 
mer än halverats. Det innebär att de regler, direktiv och det reglemente som finns beskrivna i 
uppsatsen för länge sedan blivit inaktuella och troligen omarbetats. Nästa dilemma var att 
logistik inte var ett definierat begrepp inom Försvarsmakten förrän FMLOG24 bildades 2002-
01-01. Under slutet av 2004 kom beslutet om ytterligare nedläggningar av regementen och 
varsel om uppsägningar från ÖB.  
 
Det sagda innebär att resultatet av uppsatsen och den analys som finns redovisad inte längre är 
vare sig aktuell eller relevant. Men principerna för beräkningen och modultänkandet är fortfa-
rande gångbara. 

                                                 
22 Pierre Schori svensk FN- ambassadör, (2000). 
23 www.mil.se 1999-10-15. 
24 www.fmlog.mil.se 2002-01-01. 



2.7.1. Validitet 
Informationen bör inte endast vara pålitlig utan även vara valid, det vill säga giltig. Det är 
med andra ord viktigt att instrumenten mäter det man avser att mäta25. Validiteten kan delas 
upp i yttre och inre validitet26.  
 
Uppsatsens yttre validitet härrör från uppgifter som framkommit genom litteratur och samtal 
och avser i sin tur att det undersökta resultatet överensstämmer med verkligheten27. Den inre 
validiteten avser överensstämmelse mellan begrepp och definitionerna av dessa många gånger 
branschspecifika termer, (Militära). Mina egna erfarenheter av problemområdet har till syfte 
att stärka validiteten dels genom kännedom om och access till respondenterna. (Militära 
chefer). Dels genom att genomarbeta mätverktygen som skapats för att uppfylla syftet och 
avslutningsvis för att bekräfta att svaren var sanna/giltiga. 
 
Syftet med kvalitativa intervjuer var att öka informationsvärdet och skapa en djupare och mer 
fullständig uppfattning om de företeelser som studerats.28 Och att få de upptäckter och insikter 
som framkommit under arbetet med uppsatsen verifierade. Den inre validiteten stärks av att 
intervjuerna först spelades in på band och senare sammanställdes. 

2.7.2. Reliabilitet 
Ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. Ett problem med personliga 
intervjuer är att det kan uppstå en ömsesidig påverkan mellan parterna, den så kallade 
intervjuareffekten29. En annan orsak är att jag som författare under flera utlandsmissioner 
arbetat med just dessa problem i mitt dagliga arbete och då kommer en stark användarbias att 
bli påtaglig i utformningen av frågor30. Eftersom min ambition var att objektivt beskriva 
verkligheten så intog jag ett så objektivt förhållningssätt som möjligt och utvecklade 
frågeställningarna tillsammans med andra författare utanför seminariegruppen.  
 
Intervjuerna och samtalen tillför inte endast en hög reliabilitet utan även en hög validitet efter-
som de intervjuade personer är väl insatta i det svenska försvaret och dessa frågor kring inter-
nationella operationer samt har egna erfarenheter av riskbedömningar. Dessa personer är 
kanske de lämpligaste att tala med för att erhålla sann och verifierbar information.  
 
En annan alltför påtaglig brist är att när intervjuerna har genomförts och de personer som in-
tervjuats angående förbrukning av ammunition inte har kunnat svara på ett tillfredsställande 
sätt så har situationen ibland förändrats mellan intervjuaren och den intervjuade på så sätt att 
vissa uppfattade, oftast bara initialt, att jag som intervjuare försökte hänga ut dem. Bristen på 
utbildning, kunskap och förståelse blottades på ett för dem, som chefer, icke fördelaktigt sätt. 

2.7.3. Andra svårigheter och självkritik. 
Så många som möjligt av de militära termerna har tagits bort för att höja läsbarheten och 
förklarandegraden för läsare utan militärbakgrund eller egna erfarenheter från FN uppdrag.  
 

                                                 
25 Lundahl och Skärvad, (1992) och Wiedersheim-Paul och Eriksson (1982). 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Holme & Solvang, (1996). 
29 Patel och Tebelius, (1987). 
30 Ibid. 



En svårighet består i rekryteringen av officerare till Förnödenhetsförsörjning och Teknisk 
tjänst. Det innebär att högre beslutsfattare, vilka intervjuerna omfattade, saknar utbildning och 
kunskap om logistik. Det är huvudorsaken till att endast ett fåtal respondenter redovisas som 
intervjuade övriga behåller sin anonymitet. 
 
Det mest diffusa och svårgripbara problemet med dessa intervjuer av officerare på olika 
nivåer är att de alla tillhör ett litet skrå och alla är resultatet av detta skrås karriärsstege, smala 
utbildning och erfarenhet. Få officerare har tjänstgjort vid andra truppslag än sitt eget, än 
mindre i en annan försvarsgren. Någon enstaka person har civil utbildning eller civil 
yrkeserfarenhet. De är alla produkter av sitt yrkesvals möjligheter och begränsningar. Det ger 
här kongruens i form av samma utbildning ger samma svar på beskrivet problem, få går 
utanför ramen. 
 
Som tidigare skrivits har författaren arbetat med dessa problem vid de olika utlands-
uppdragen. Det fanns kunskap om dessa projekt och problem redan innan undersökningen 
startade, vilket naturligtvis underlättar bland annat intervjuerna och diskussionerna men även 
arbetet i sin helhet. Detta faktum anses tillföra uppsatsen hög reliabilitet men kan även 
innebära en höjning av bias31 dels användarbias och dels intervjuareffekt32.  
 
Som författare har jag varit medveten om att min relation till Försvarsmakten påverkar min 
objektivitet i arbetet. Det finns flera undersökningar som visar att författarens tidigare erfaren-
heter påverkar den bild man får av omvärlden33. Ett annat av dessa bedömmarfel benämns 
haloeffekten och innebär att det första intrycket som forskaren möter kommer att påverka 
hans bedömning under hela registreringen. Som författare får jag en total attityd (min relation 
till materialet) som styr bedömningen av alla variabler34.  
 
En ytterligare svårighet var att det framkom under arbetets gång att det inte fanns någon 
modell eller metod för att beräkna ammunitionsförbrukning vid internationella uppdrag. Så 
skulle arbetet bryta ny terräng och presentera ett helt nytt förhållningssätt till strategisk-
materialhantering. Det vill säga en struktur av normativ ansats35. Det sagda innebär att juster-
ingar och uppdateringar kan bli nödvändiga i framtiden om ny information och nya erfaren-
heter tillkommer. 
 
Detta arbete angripna grundproblemet från många olika perspektiv och med olika aspekter. 
Det finns fakta, information i form av dokument (se bilagor) som förbättrar medan de 
retrospektiva intervjuerna försämrar reliabiliteten genom att minnesbilderna kan förändras 
med tiden. Det finns erfarenheter från dels tre olika besluts nivåer eller organisatoriska platt-
formar, dels ett civilt, industriellt synsätt och ena sidan, och ett svenskt militärt - in-
ternationellt synsätt och andra sidan. Detta ger ett djup och en bredd samt möjligheten att 
studera frågorna ur flera olika aspekter36. Dessutom ger det en analys som baseras på flera fall 
upplevs också mer övertygande än om den enbart grundar sig på ett enda37. Jag presenterar i 
mitt arbete en praktisk lösning på ett problem med de för mig tillgängliga teorierna som stöd 
för mina antaganden och påståenden. 

                                                 
31  Förklarade term från eng. Betyder störning, brus, förutfattad mening, ensidig eller partiskhet. 
32 Patel och Tebelius, (1987). 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Hägg - Wiedersheim (1997). 
36 Eriksson & Wiedeheim-Paul, (1997). 
37 Merriam, (1994). 



3. Teorier som används 
öljande kapitel behandlar teori som anses relevant utifrån problemområdet och redo-
visat syfte med arbetet. Redovisningen av teorierna är främst för att ge läsaren en 
möjlighet att följa och förstå den diskussion och de resonemang som förekommer i 
arbetet. Inledningsvis beskrivs vilka planeringsmetoder som används av 

Försvarsmakten och de tre nyckelorden för strid tillsammans med beskrivningar av 
begreppen logistik, risk och FN: s mödosamma arbete för fred som alla är centrala i arbetet. 
Som författare har jag försökt koppla tillgängliga teorier från näringsliv till Försvarsmakten 
och ett FN uppdrag. Gränsen mot empiri är här inte lika tydlig som i andra arbeten av denna 
karaktär. Exempelvis avsnitt 3.7 som är att betrakta som ett resonemang om befintlig teori. 
 

3.1. Planeringsmetoder som användes av Försvarsmakten. 
BERMUS är ett militärtsystem för beräkning av bland annat ammunition anpassat till ett för-
svar av Sverige. Man utgår från en situation där en numerärt (och materiellt) överlägsen angri-
pare anfaller och invaderar Sverige. Denna fiende skall sedan slås på svensk mark. En FN-
mission ligger så att säga på andra sidan av denna konfliktlinjal, dess raka motsats. Syftet är 
inte att slå fienden eller nedkämpa förband utan bara ”Show of Force”! 
 
Det är inte särskilt svårt att visa hur materialplaneringsbeslut påverkar ett flertal strategiska 
målsättningar, så som möjligheten att uppnå högt och jämt kapacitetsutnyttjande, hög 
leveransförmåga, korta leveranstider, låg kapitalbindning, korta genomloppstider, låga till-
verkningskostnader, hög flexibilitet och förädla kundanpassbara produkter.  
 
I strid är tillgången på drivmedel och/eller ammunition avgörande för att nå avgörande 
verkan, att nå framgång38. AR 2 beskriver tre nyckelord för strid. (Se figur 2) Endast med 
ELD och RÖRELSE kan ett avgörande nås. SKYDDET är en viktig förutsättning för att nå 
effekt i striden och bevara ett högt stridsvärde. Förmågan till ett effektivt utnyttjande av elden 
är avgörande för framgången i strid. Eld är kanske det svåraste ordet av de tre att förklara för 
en icke militärer. Med eld menas i detta sammanhang verkan från olika vapensystem. Det kan 
vara från kanoner, gevär, sprängladdningar, bomber eller minor och syftet är olika beroende 
på situation. Rörelse är den taktiska förflyttningen på slagfältet. Det faktum att man flyttar 
runt personal och fordon, kanske för att kraftsamla inför ett anfall eller sprida ut för dem för 
att skydda dem.  
 
Skydd är en viktig faktor enligt AR 2 allt för att möjliggöra eld och rörelse samt bevara ett 
högt stridsvärde. Men skydd innebära också utspridning, maskering och skenmål likaväl som 
pansarfordon, splittervästar, hjälmar och det faktum att man gräver ett hål i marken eller byg-
ger en bunker. Aktuellt i dag är de kemiska och bilogiska vapnen som finns och den skydds-
mask samt övriga motmedel och åtgärder mot dessa som den svenska försvarsmakten har till-
gång till. Målsättningen är i samtliga fall att undgå bekämpning eller motståndarens eld, det 
vill säga verkan av denna. AR 2 säger vidare att chefen skall väga behovet av skydd och 
risktagning mot målet för verksamheten. Chefer uppmanas att AGERA genom att TA och 
BEHÅLLA INITIATIVET. Ta de risker detta kräver. Resonemanget uppmuntrar till 
chanstagningar, dåliga och farliga beslut. Lägger vi dessutom till de hot och riskfaktorer som 
finns i ett internationellt uppdrag så blir beslutssituationen svår. Ett fredsuppdrag finns ju på 
andra sidan av denna stridslinjal.  
                                                 
38 Arméreglemente del 2, (1995). Kapitel 3.2 Stridens grunder 
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Syftet är inte i första hand att bekämpa eller slå en fiende. Elementet eld får därför en under-
ordnad betydelse men och andra sidan måste det alternativet hela tiden var öppet och möjligt 
om situationen så kräver. Det som kan sägas vara allmängiltigt i båda situationerna är att 
Ledningen utövas så att chefen påtvingar motståndaren sin vilja. I en FN mission blir det ett 
mandat, ”Det internationella samfundets vilja”. Den viljan är inte alltid tydlig, genomförbar, 
eller konsekvent utan bara politisk, eller en i tiden önskvärd utveckling. 
 
Skydd är en viktig faktor för att möjliggöra eld och rörelse. Detta förhållande kan beskrivas 
som en cirkel med SKYDD som bas. De tre är ömsesidigt beroende och påverkande av var-
andra. Om man ökar en faktor så måste någon eller de båda andra minska i motsvarande grad.  
 

ELD

SKYDD

RÖRELSE

 
Figur 3 Stridens grundelement. 

 
Om man kopplar ovan förda resonemang och grunden i Säkerhetsrådets resolution kopplat till 
de olika typerna av fredsarbete utifrån Generalsekreterarens An Agenda for Peace och ett 
svenskt regeringsbeslut om deltagande. I Sverige har Försvarsmakten byggt fredsverksam-
heten utgående från kraven i krigsorganisationen och utlandsstyrkan skall arbeta för fred, 
vilket innebär att ett motsatsförhållande råder. 

3.3. Planeringsmetoder som används inom svensk industri. 
För att undersöka vilka planeringsmetoder som används genomfördes under hösten 1999 och 
våren 2000 en enkätstudie39. Hur använder man egentligen materialplanerings metoder i 
svensk industri?40 Enkäten behandlade planeringsmiljö och metoder för materialplanering, 
verkstads-planering och kapacitetsplanering. Verkstadsindustrin var överrepresenterad i -
urvalet.  
 
Många företag förlitar sig på intuition när materialplaneringsmetod väljs, dimensioneras och 
används. Något som emellertid inte analyseras är varför så många företag använder sig av 
intuition och erfarenhet. Beror det på okunskap om andra angreppssätt? Anses inte andra an-
greppssätt tillförlitliga? Har man så positiva erfarenheter av att använda intuition att det inte 
finns någon anledning att vara mer analytisk? Samma förhållande kanske gäller för Försvars-
makten och speciellt då för de internationella insatserna, man använder intuition. 
                                                 
39 Av Patrik Jonsson. 
40 Artikel i Bättre Produktivitet 4/2000. Av Patrik Jonsson. 



3.4. Det som kallas logistik 
”Transport och lagring har funnits lika länge som människan, men den moderna förståelsen 
för logistik är av nyare ursprung. Utveckling och användningen av olika matematiska optime-
ringsmetoder för transport och försörjningsproblem under andra världskriget överfördes efter 
kriget till företagen och blev efterhand samlade under namnet logistik. Kärnan i ämnesområ-
det kan sägas vara läran om effektiva materialflöden. De synsätt och principer som man 
lägger tillgrund för att planlägga, utveckla, organisera, samordna, styra och kontrollera 
materialflödena från råvaruleverantör till slutlig förbrukare”.41  
 
”I militära sammanhang har logistik varit sammankopplat med en effektiv förflyttning och 
försörjning av trupper, något som självfallet kan vara en avgörande faktor för utvecklingen 
och utgången av ett krig. Det var emellertid Gulf kriget 1991, ett krig som ibland kallas för 
the logistics war, som logistiken blev erkänd. Det som skiljer denna krigsinsats från tidigare 
insatser, var att allt logistik ansvar, för FN-alliansens samtliga vapenslag, var samlat under en 
person, general William Pagonis. Han hade därmed ansvaret för att föra in en halv miljon man 
i området, alla förflyttningar och all försörjning under kriget samt hemsändningen av trupper 
och materiel. All rörelse och förflyttning utfördes på betydligt kortare tid än tidigare”.42 

3.4.1. Ett centrallager 
”Om man har ett leveranssystem i form av ett centrallager och ett antal avdelningskontor med 
lager runt om i landet, har man i realiteten ett alltför odifferentierat logistiksystem som be-
tjänar stora viktiga kunder på samma sätt som små och tillfälliga kunder. Systemet gör ingen 
skillnad mellan de olika segmenten. Detta betyder egentligen att kunder med ett mindre behov 
av tillgänglighet får betala för den tillgänglighet som de mest krävande segmenten vill ha. 
Detta representerar inte bara en orättvis situation, utan också ett slöseri med resurser. Skall 
man utveckla ett rationellt leveranssystem är det lika viktigt att eliminera aktiviteter och 
tjänster som inte skapar värde för kunden som det är att ha hög produktivitet i de aktiviteter 
och tjänster som gör det. Det är därför helt nödvändigt att utveckla skräddarsydda logistik-
lösningar för olika segment och kunder”.43 Försvarsmakten går i motsatt riktning, från små 
mobiliseringslager utspridda över hela landet till ett hel centraliserat lagersystem idag. 

3.4.2. Supply Chains 
”Professor Mattsson beskriver behovet att bredda perspektivet, att ha en helhetssyn på logistik 
samt att inte bara se till det egna företaget, Supply chains. Vidare kunde han påvisa att efter-
frågevariationerna generades av företagen själva och att orsaken var ren slump. Bovarna var 
orderstorlekarna och de längre leveranstiderna som leder till att kunderna beställer större 
volymer än tidigare och sedan snurrar ”den onda cirkeln” vidare”.44 Företag har fler produkt-
varianter och byter modeller snabbare idag än tidigare och det ger problem. Reservdelshan-
teringen och nyproduktion är motverkande krafter i företaget. Tyskarna lät den tunga industrin 
bygga stridsvagnarna och det innebar ingen standardisering utan specialisering, dessutom 
prioriterades nya modeller och inte reservdelar vilket förbrukar mer resurser totalt sett. 
Avslutningsvis påvisade även han att bättre och tillförlitligare information är viktigt för varje 
logistiksystem. Detta kanske blir ännu tydligare om det finns säsongsvariationer, många pro-
duktvarianter, kort produkt livslängd et cetera. Lösningen är en helhetssyn, en integration 
precis som i Operation Desert Storm45 och helt i linje med den nya tidens syn på information.  
                                                 
41 Eriksson, D. och Persson, G. (1981). Materialadministration – ett företagsledaransvar, Liber, Malmö. 
42 Persson G, Virum H. (1998). Logistik för konkurrenskraft. Liber Ekonomi, Malmö 
43 Ibid. 
44 Professor Stig-Arne Mattsson (2000) Växjö Universitet. 
45 Den militära beteckningen på Gulf kriget/Kuwait 1991. 



3.4.3. Transparent Pipelines 
Professor Christopher46 presenterar sina tankar kring skapandet av nätverk för handel och 
termen transparent pipelines. Termen innebär att informationen är synlig i hela kedjan. Vilket 
innebär att alla operatörer har tillgång till informationen och kan utifrån denna agera. I 
militära sammanhang talar man idag om det nätverksbaserade försvaret. Om en enskild butik 
säljer en tröja så ser butiksägaren, grossisten, importören och tillverkaren detta i realtid och 
kan på sin länk i kedjan vidta de åtgärder som leder till: Supply Chain Management, (SCM), 
”Att leda/hantera relationerna med leverantörer och kunder, både uppströms och nedströms i 
ett logistikflöde, i syfte att skapa ett värdetillskott på den slutliga marknaden eller hos 
slutanvändaren med en mindre kostnad för hela kedjan som helhet”. Ett, på det hela taget, 
smidigare, mer effektivt system men framför allt värdeskapande, både för företagen och 
kunderna, ett system för att fylla logistikkedjan med varor och tjänster. Snabbheten i systemet 
är uppenbart och kan med lätthet hantera snabba växlingar mellan olika modeller och 
varianter. För ett FN uppdrag kan det innebära att ansvarig i Sverige ser att förbrukningen av 
en artikel är större än förväntat och kan vidta åtgärder inför en leverans, att vara på framkant. 

3.4.4. JIT 
Toyotas principer47 om tillverkning startar med Kaizen48. En filosofi om att varje arbetare är 
en tänkande maskin som är kapabel att ständig inlärning. Nästa steg är det som kallas Lean 
production och formades redan under 1950-talet. Det leder till Just in Time, (JIT) som idag är 
ett etablerat begrepp inom industrin. Hela diskussionen om SCM är missbrukat. Begreppet 
härstammar från tänkandet kring Lean Manufacturing och Lean Thinking som föddes hos 
Toyota49. Problemet är bara att mycket få företag i praktiken har möjlighet att agera som 
Toyota50. ”Under mitt yrkesverksamma liv har många trender, lösningsansatser idéer och 
metoder dykt upp på konferenser, på seminarier och i tidskrifter. En del har varit kortlivade 
medan andra kanske levt under ett decennium eller mer.”51 Man upptäcker idag att kopie-
ringen av framgångsrika system från Japan, utan förbehåll, kanske inte fungerar lika bra för 
svenska företag i Sverige. Kanske samma relation gäller kopiering av företagssystem till mili-
tärverksamhet. JIT kan i alla fall inte gälla för ammunition, vare sig i Sverige eller på ett FN-
uppdrag. Bland annat för att riskexponeringen blir absurd. 
 
Fråga man ställer sig inom logistikforskningen idag är. Hur arbetar du med Supply Chain Risk 
Management? ”Det finns med andra ord mycket att vinna på att systematiskt gå igenom och 
lista tänkbara risker och fundera över hur de bäst hanteras”52. Ämnet behandlas i uppsatsen. 

3.4.5. Bygglåda 
Scania har sedan lång tid tillbaka använt Baukastensystemet 53 som innebär att man har mellan 
17 – 18 000 artikelnummer men klarar att bygga 45 000 olika varianter på lastbilar. Man har 
tagit lärdom av Toyota och infört bland annat Kaizen. Scania är idag ett kundorienterat 
företag som bara tillverkar mot beställning och aldrig mot lager! Modultänkandet är viktigt 
för strategisk materialhantering så även för ammunitionshanteringen vid en internationell 
insats. 

                                                 
46 Martin Christopher, Professor of Marketing and Logistics, Cranfeild School of Management, UK 
47 Norihiko Shirouzu, Sebastian Moffet. Wall Street Journal, 4 Aug. 2004. 
48  Japansk ord,  en sammansättning av ”kai” som betyder förbättring och ”zen” som betyder ständigt bättre. 
49 Andrew Cox, Professor vid Universitetet i Birmingham. 
50 Utbildningsnytt, Silf Competence, oktober 2004. 
51 Peter Sandell, Prodevent Förbättringskonsult, Rapport från PLAN, Artikel i Bättre Produktivitet 7/2004 
52 Anders Lindholm, Silf COMPETENCE AB, Inköp & Logistik Nr. 5, 2004 
53 Tyska för bygglåda eller legobitar, grunden för modultänkandet. 



3.5. Det handlar om ammunition54 
På 30 talet började tyskarna inse att deras enhetspatron 7,92 x 57 var för kraftig för slagfältets 
normala skjutavstånd. Undersökningar från Första världskriget visade att 95 % av alla skott 
avlossades på ett avstånd som understiger 450 m. Man ville konstruera en patron med lägre 
mynningsenergi och mindre vikt till en lägre kostnad, vilket skulle medge konstruktion av lät-
tare och kortare vapen. Under 50 talets första hälft studerade och utredde man i USA hur fin-
kalibriga vapen hade används under Andra världskriget och Koreakriget. Det visade sig, i en 
utredning som benämndes SALVO, att 90 % av alla eldstrider skedde inom 300 m och att 95 
% inom 400 m. Man insåg att det var onödigt att ha en kraftig gevärspatron när det gott och 
väl skulle räcka med en mellanklasspatron. I dag anser man att avståndet är mindre än 200 m. 
Men Arméledningen visade ingen större förståelse för SALVO utredningens förslag.  
 
Det Amerikanska flygvapnet ställde sig i spetsen för enheter som krävde att man skulle få ett 
lättare vapen. Vapenkonstruktören Eugen Stoner valde från den civila marknaden och för-
längde hylsan med 2 mm. Den nya patronen fick beteckningen M193 (5,56 x 45) Kring denna 
”mellanpatron” konstruerades sedan ett nytt vapen benämnt M16. Denna kaliber utvecklades 
av Fabrique National i Belgien och man gav den en ny projektil med stabilare utformning och 
högre vikt. Efter flera års tester antogs 1980 den Belgiska ammunitionen av NATO, SS109. 
Men kanske främsta motivet till att ha en mindre kaliber är förhållandet vikt/antal patroner  
 

Tabell 1 Förhållandet antal patroner och vikt. Vapen + ammunition = 7.35kg 

Vapen55 Kaliber Antal patroner 
G3 A3 7,62 x 51 100 st 

M16 A1 5,56 x 45 344 st 
G11 4,7 hylslös 614 st 

 
Här ser man tydligast fördelen med relationen vikt/antal skott per vapen och kaliber och det är 
sedan länge känt att en soldat får mer än tre gånger så många skott med en AK 5 som med en 
AK 4 och sex gånger så många med G11 Den sammanlagda vikten blir i samtliga fall 7,35 kg. 
Lätt kaliber ger lättare konstruktion och där med lättare vapen men kanske viktigast, både 
vapen och ammunition blir billigare. Mindre rekyl ger lättare och därmed billigare utbildning.  

3.6. Förbrukning56 
M16 blev kanske synonymt med Vietnamkriget, där man enligt beräkningar sköt 50 000 skott 
för varje dödad fiende. Man förbrukade 1 500 ton/dag Se vidare avsnitt 3.8.2. Grunden är att 
all funktion har en verksamhetstid som räknas i dagar. Hur mycket ammunition förbrukar en 
soldat i internationell tjänst, per dag? Hur mycket dricksvatten har vi i lager? Days of Supply, 
DOS eller dags förbrukning av, är etablerat i den anglosaxiska världen. 
 
Det tar normalt mellan 2-4 veckor för en beställning av ammunition, från Sverige, är åter i 
lager. Vid en snabbleverans är minimikravet satt till 16 dagar. Ett predikament i frågan är att 
beställningarna levereras, som regel med flyg, och endast en gång per halvår. Bestämmelserna 
säger att varje styrka i skall ha ett antal DOS i lager inom respektive camp. Utmaningen är 
således, som för de flesta, att utveckla differentierade och skräddarsydda logistiklösningar 
mot olika kundsegment, underliggande segment, ibland enskilda kunder/plutoner. 
                                                 
54 Hela stycket är en sammanställning av ett stort antal böcker och artiklar. Se Källor separat avsnitt. 
55 G3 A3 motsvaras av AK4 i Sverige och M16 A1 av ungefär AK5. Kaliber och magasin är samma. G11 är ett 
vapen med hylslös ammunition utvecklat av Heckler & Koch i Tyskland 1967. 
56 Hela stycket är en sammanställning av ett antal böcker och intervjuer Se Källor separat avsnitt. 



3.7. Riskhantering idag 
I denna uppsats förs ett resonemang om, och är en av utgångspunkterna att, ett motsatsför-
hållande råder mellan och ena sidan risk och andra sidan ekonomi. Detta förhållande beror 
främst på att vi hittills uppfattat risker som något vi kan reducera med hjälp av tekniska lös-
ningar och system. Innebörden av detta är att minska risken medför utgifter. Projektet får 
större utgifter, större kostnader och därmed sämre ekonomi. Istället borde vi kanske tänka på 
hur risker och vinster bör fördelas. 
 
Även en så pass ofarlig situation som att få slut på lagret kostar. I den enskilda butiken i 
Stockolm kanske konsekvensen inte blir så stora men om ett skyttekompani på FN uppdrag 
får slut på ammunition så blir konsekvensen troligen ödesdiger. Inte bara för soldaterna utan 
även för lokalbefolkningen som helhet. Förhållandet mellan risk och ekonomi ses ofta som i 
figuren 3. Om man har en önskan att minska risken och vidtar åtgärder så leder det till 
utgifter. Den allmänna uppfattningen är att risken minskar linjärt eller åtminstone stegvis. Det 
sker genom investeringar i lagervolymer, byggnader, inredning, säkerhetssystem, personal 
och så vidare som alla ger ökade kostnader. Detta motsatsförhållande antas gälla generellt i 
ekonomin men är här driven till sin spets avseende risk och riskexponering. Det förmodas 
gälla, framförallt lagerhantering av strategiskt material och i synnerhet vid internationella 
operationer. Stora lager leder ökad riskexponering och väsentligt minskad rölighet, ett trans-
portproblem vid omgruppering. Ett annat exempel är supertankers. De har stora volymer 
råolja för att få låg transportkostnad per fat men risken och konsekvensen av en förlisning, 
ökar med storleken.  
 
Det finns en övre gräns för en godtagbar stor konsekvens oavsett sannolikhet. Det innebär att 
en FN mission idag inte kan acceptera förluster i samband med strid. Sannolikheten för att 
svensk personal skall hamna i direkta strider är liten till försumbar. Paradoxen är källan till 
oro. Vad jag fruktar skapar jag! Så för att kompensera för denna oro så försöker de militära 
cheferna, att med hjälp av tekniska åtgärder, regler, direktiv eller ökad ammunitionsmängd 
och nya vapensystem minska risken. Men effekten är kanske en illusion. En övertro på teknik 
kan ge direkt motsatt inverkan, risken och sårbarheten kan öka istället.  
 
Beroende på situation och bransch så kanske kurvan istället ser ut som i figur 4. Risken 
minskar från en början med linjär karaktär allteftersom åtgärder vidtas men ökar sedan brant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Det teoretiska motsatsparen.  Figur 4 Ett teoretiskt förlopp. 

 
Att försöka förändra organisationer kan tyckas vara en övermänsklig uppgift men framtiden 
tillhör de kvalitetsstyrda företagen som arbeta från vissheten att kvaliteten alltid kan 
förbättras. Kvalitet och kvalitetsstyrning är bara en fråga om ledarskap, inget annat.  

Kostnad Kostnad 

Risk Risk 



Beslutsfattarna hamnar till slut i en ohållbar situation och får då ett ökat beroende av teknik, 
de förlitar sig mer och mer på informationssystem, ökad mekanisering och ökat teknikinnehåll 
i system som skall verka i miljöer där endast de enklaste är möjligt. Kostnaderna skenar iväg 
och hela projektet riskeras att gå i stöpet. Ett exempel är ”En tunnel genom Hallandsåsen”. Ett 
FN uppdrag kan inte bara misslyckas rent ekonomiskt utan också diplomatiskt och politiskt, 
så som skedde i Somalia, kanske också Irak 2003 -? En svår avvägning…  
 
Den litteratur som jag funnit i ämnet risk är lika talrika som höstlöven i oktober57, men de 
avser uteslutande byggnation av hus och broar. En av författarna till alla dessa böcker skrev:  
”- Läs historieboken innan du börjar konstruera!” 
 
Ekonomisk teori grundar sig på ett normativt antagande, dvs. ett antagande om hur individer 
och företag bör bete sig. Detta antagande är att de beter sig rationellt58. Med detta menas att vi 
försöker maximera den nytta - tillfredsställelse - som vi kan erhålla genom att konsumera eller 
på något annat sätt, genom självförverkligande, olika upplevelser, et cetera nå balans 
 
Riskanalys eller snarare risk och beslut, för i de flesta sammanhang är risker kopplade till be-
slut; man har ett par alternativ att välja mellan och tar sedan ett beslut. Militära chefer upp-
manas att agera och ta de risker detta kräver, enligt AR 2. 
 
1975 initierades ett projekt med arbetsnamnet, ”Riskgenerering och riskbedömning i ett 
samhälleligt perspektiv”59. Ett urval om fem av åtta punkter följer nedan. 
 

1. Frivilliga risker fördras bättre än ofrivilliga. En frivillig risk är att göra FN-tjänst. 
 

2. Påtagliga risker fördras bättre än svårgripbara. En svårgripbar risk kan vara strålnings-
risken vid kärnvapen eller kemisk-/biologisk- krigföring. Gulf Kriget -91. 

 
3. Risker med ny teknik värderas strängare än de med etablerad teknik. Att föredra ett 

gammalt vapen med stor kaliber och hylsa mot ett med liten kaliber och utan hylsa. 
 

4. Risker med utbredd teknik och många delaktiga/användare värderas strängare än 
”udda” teknik med få deltagare. Ett fåtal högutbildade soldater med datorer och 
information som vapen, så kallade hightech krigare. 

 
5. Det finns en övre gräns för godtagbar stor konsekvens oavsett sannolikheten. Ett 

exempel är de svenska FN uppdragen i Kongo1960 med personal i strid och förluster 
till den senaste, i Kosovo. Idag accepteras inte dödfall. 

 
Det har dessutom skett en tyngdpunktsförskjutning från tidig industrialism och synen på ett 
människoliv som, av ringa värde, till att i dag inte ens acceptera tillbud.  
 
Det finns två slag av risk att ta hänsyn till. Risken för att en viss händelse skall inträffa och 
risken vid händelses inträffande. När uppdraget gäller projektrisker, är det viktigt att notera, 
att varje projekt är unikt till sin karaktär, speciellt när planer, beräkningar, uppskattningar och 
scheman har blivit gjorda i förväg och ofta på fragmenterad, ibland obefintlig information. 
Uppskattningar av framtiden måste byggas in i planer och prognoser och oftast måste trend-
skattningar/extrapoleringar göras. Detta kan leda till en falsk trygghetskänsla genom att allt är 
beräknat.  

                                                 
57 Sökord Risk gav samanlagt 6 719 träffar via LIBRIS. Sökord Logistik gav bara 1 210 träffar. 
58 Thaler (1980) 
59 Lennart Sjöberg, Birgitta Odén,(1975) 



Men det kan också leda till en negativ inställning och attityd till risk och skapa en önskan att 
inte påbörja detta projekt överhuvudtaget. Ett överdrivet beaktande av de negativa 
konsekvenserna kan leda till en överdriven försiktighet och ett irrationellt beslut eller 
beteende. I byggnadsindustrin samma som i livet i övrigt är det viktigt att finna en balans 
mellan och ena sidan ett rigitt beteende som ett desperat försök att undvika all riskexponering. 
Och andra sidan dess totala motsats där man medvetet uppsöker och utsätter sig för risker 
eller chanser. Att ta beslut är att välja mellan olika handlingsalternativ givet begränsade 
resurser som kan vara i form av pengar, tid, naturtillgångar, budgetrestriktioner, et cetera.  
 
Att försöka undvika alla risker leder till stagnation och det faktum att verkligheten tar över 
och att man slutligen dör. Detta kan sägas gälla generellt i företagsvärlden men speciellt i 
byggbranschen.60 Frågan är inte hur man skall ta risker utan hur man skall ta en rimlig risk. 
Uppgiften är inte att undvika risker utan att identifiera dem, validera och hantera riskerna.  
 
Den inom företagsekonomin använda Paretos princip61 även kallad 80/20 – regeln säger att  
80 % av inkomsterna för ett företag kommer från 20 % av kunderna. Den innebär också att 
endast 20 % av företagets resurser svarar för 80 % av kostnaderna. Omsatt till fredsarbete och 
risk skulle regeln kunna innebära att 20 % av uppdragen svarar för 80 % risk.  

3.7.1. Att ta beslut 
För att kunna fatta ett rationellt beslut krävs att man har tillgång till rätt information och att 
man kan tolka denna information rätt men det är kanske också det som är svårast, att tolka. 
Men innan man väljer handlingsalternativ måste man först ta beslut om man skall söka efter 
mer information eller om man nöjer sig med den information man redan har tillgång till. Mer-
kostnaden för den bättre informationen får inte överstiga merintäkten som erhålls tillföljd av 
att beslutet tas med stöd av den nya informationen.  För att underlätta beslutsfattandet, så att 
olika företag, avdelningar använder samma terminologi, definitioner och redovisnings-
principer används jämförbarhetsprincipen,  ”Förhållanden av väsentlig betydelse för …”62.  
 
Det är skillnad på information och data. Data är redan känd medan information tillför ett över-
raskningsmoment, tidigare icke kända data. Viktigare är kanske är dock att informationen är 
aktuell. Enligt materialitetsprincipen inom redovisningsteorin, så skall informationen vara be-
slutsrelevant och komma intressenterna till handa i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Information 
som kommer för sent saknar som regel beslutsvärde.63 Den svaga länken i denna process är 
människan och den påverkan som miljö, FN-tjänst, eller grupptryck kan innebära.  
 
Som individer förändras vi när vi hamnar i en grupp. Många forskare anser att vi är beredda 
att anpassa oss, ganska långt, i jakten på konformitet. Socialpsykologerna talar om gruppolari-
sation. Det är ett observerat fenomen där människor i en beslutsfattande grupp ger efter för 
den dominerade kraften i den omedelbara situationen.64 ”Man kan tänka sig att någon i en 
grupp gjorde ett tidigt ställningstagande: Jag tycker verkligen inte att… I en situation som 
denna blir gruppen förmer än individen. För de som ännu inte har uttalat sig blir det viktigt 
att vara överens och vad som därför sker är en ömsesidig övertalning av sig själv och de 
andra.”65  
 
                                                 
60 Lilian Eriksson. (2000). 
61 Villfredo Paretos 1848 - 1923. italiensk nationalekonom och sociolog.  
62 FAR, Redovisnings Rekommendation, Se även Bokföringsnämndens Nr:17 
63 Ekonomie doktor Lennart Eriksson, Handelshögskolan. Fritt från föreläsningen i Redovisningsteori. 
64 UR/SVT. TV-universitetet, ”Det sociala djuret” avsnitt ”Den påverkbara människan” under 2004. 
65 Törestad Bertil, Universitetslektor i psykologi vid Stockholms Universitet. Medverkar i programmet. 



Vi styrs av gruppens reaktioner och attityder i högre utsträckning än av personligt mod och 
originalitet. ”I det sociala spelet är individens handlingar relaterade till varandra utifrån 
gruppens gemensamma och konstruerade tankemönster.” 66 Kanske som officerare vid en 
stab. 
 
Faran vad det gäller grupptänkandet är den delade känslan av osårbarhet. Gruppens styrka kan 
uppfattas så att medlemmarna tillsammans anser sig vara osårbara, vilket i sin tur kan få till 
följd att de överskattar den egna gruppens kompetens. I extrema fall kan den egna gruppens 
etik och moral förefalla så självklar att gruppen kan kosta på sig att blunda för oegentligheter. 
Exempelvis att ändamålet helgar medlen som ett sätt att försvara gruppens agerande. Detta 
kallas för gruppegoism och kan i militära sammanhang, i krigssituationer, bli långt gången. Ju 
längre en grupp har arbetat tillsammans, desto större är kraven på konformitet.67 Detta kan i 
sin tur leda till en överoptimism så gruppen tar stora risker i sitt beslutsfattande. 

3.7.2. En fara 
”Osäkerhet kan, till exempel, vara avseende ledtider, behov, förbrukning, registrerings fel, 
felaktig inforation och så vidare. Från en styrningssynpunkt är förbruknings ledtider och 
registreringsosäkerheten de dominerande faktorerna. Det skapar nämligen en buffert mot 
osäkerheten i form av ett säkerhetslager. Detta förhållande gäller generellt, antingen en 
modell används för att dimensionera ett säkerhetslager eller ej.” 68 Det är nästan alltid 
människan som gör denna bedömning i samband med en beräkning och den osäkerhet de 
upplever bildar underlag för bedömningen. Därmed bestämmer känslan av osäkerhet också 
säkerhetslagrets storlek. Stor osäkerhet ger större buffertar och därmed mindre flexibilitet och 
större inkurans. Beroende på synsätt eller perspektiv kan man angripa problemet med olika 
verktyg. 

3.7.3. Säkerhet i lager 
Lagerhållning av ammunition sker i förstahand enligt gällande bestämmelser. Precis som 
många andra varor blir inkuranta eller passerar vad man brukar kalla ”Bäst före datum” så 
påverkas ammunitionen negativt av klimat, speciellt temperatur, fukt och transport. Det finns 
speciella bestämmelser och regler för transport och förvaring av ammunition och sprängmedel. 
Ammunition som förvaras på ett FN-uppdrag, försämras snabbare än om  den varit i Sverige.  
 
Lagret bör spegla den faktiska förbrukningen och inte ge utrymme för en tendens som ironiskt 
kallas JIC, Just in Case eller ”Bra att ha på lager”. Kostnaden för detta blir hög och lagret blir 
osmidigt. Till detta skall läggas risken för att ammunition blir inkurant och måste förstöras.  
Storlek på lagret är ett ämne som ofta diskuteras och avhandlas vid olika nivåer hos olika 
organisationer, säkerhetslagrets omfång och fördelningen mellan de olika artiklarna. Men... 
”Ett lager är inte en handlingsvariabel. Ett lager är en konsekvens av hur effektiva material-
flöden och produktionsuppläggningen är samt hur effektiv den operativa materialstyrningen 
är. Totalkostnaderna är tämligen okänsliga för fel i de parametrar som bestämmer order-
kvantiteten. I huvudsak kan de kostnader som skall ingå i lagerhållningsfaktorn delas upp i 
tre kategorier kostnader, kapitalbindning, lagerhållning och risk”69 Det är inte ovanligt att 
planeringsförutsättningarna är så osäkra och de använda planeringsmetoderna uppfattas som 
så tveksamma att man tvingas investera i stora säkerhetslager och extra ledtider för att uppnå 
leverans- och flexibilitetskraven.  
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67 UR/SVT. TV-universitetet, ”Det sociala djuret” fyra program i ämnet social-psykologi under 2004. 
68 Persson G, Virum H. (1998). 
69 Professor Stig-Arne Mattsson (2004) från Växjö Universitet och Intentia. 



En term som diskuteras idag är Fjärdepartslogistik, (4PL). Termen myntades en gång i tiden 
av det dåvarande konsultföretaget Andersen Consulting som en vidareutveckling av 3PL70. 
Det innebär att 4PL - aktören sköter och utvecklar sina kunders totala logistikkedja. Ett 
företag som arbetar med 4PL är UAE Logistics, (UAEL). De sköter hela distributionen från 
tillverkare till kund för sina klienter. De utför däremot inte själva några fysiska aktiviteter 
såsom transporter eller merger in transit utan köper in dessa tjänster från olika 
underleverantörer av logistiktjänster. Genom att köpa in alla fysiska aktiviteter kan UAEL 
anpassa distributionen för klienternas olika behov, utan att vara låsta till den befintliga 
logistikstrukturen.  
 
Därför kan företaget kontinuerligt utveckla och förbättra klientens logistik utifrån 
förändringar hos klienten eller i omvärlden. UEAL styr och koordinerar alla aktiviteter i 
distributionskedjan och vidarebefordrar bara den information som klienten är intresserad av. 
Att bara ha en kontaktyta mot sin logistikkedjan tillför värde för klienten, som slipper 
koordinera alla aktiviteter. Men det ställer samtidigt stora krav på 4PL aktören som måste 
styra sina underleverantörer och säkerställa informationsflödet i kedjan71.  
 
”Majoriteten av alla företag har inget risktänkande kring sin Supply Chain, de vet helt enkelt 
inte vad de skall göra om något går snett.”72 Budskap är att de allt mer komplicerade och 
globalt utbredda kedjorna och närverken av aktörer innebär att riskerna ökar för att något går 
fel. Vanliga risker är avtalstvister, kulturskillnader som ger upphov till missförstånd, 
nationella regelverk som inte beaktas och bristen på helhetssyn. Det är exempelvis en trend att 
köpa mer globalt, så kallad Global Outsourcing vilket oftast är behäftat med stor risk. 
Inköpare älskar att köpa globalt eftersom det innebär sänkta inköpskostnader. Men frågan är 
om totalkostnaden blir lägre. Enligt Van Hoek kostar ofta Global Sourcing mer än det smakar. 
”Inköpare tror att logistiken är gratis och att hela transportarbetet är något som sker med 
automatik.”  
 
Kopplat till ett FN uppdrag så sker många inköp lokalt på orten eller i operationsområdet men 
FN köper också in materiel från hela världen och har bland annat ett centrallager i Italien. 
Mycket av den utrustning och den materiel som en svensk FN bataljon använder är just 
global, en minröjare från Scottland, uniformer från Indien, lastbilar från USA och så vidare 
och denna materiel används inte av det svenska försvaret i Sverige utan är specifik för det 
enskilda FN uppdraget. Dessutom finns olika ägare till materielen men det ligger utanför 
uppsatsens syfte att beskriva och redovisa detta förhållande. 
 
”Inköpare är allt för prisfokuserade och missar ofta olika kringkostnader när det gör sina be-
räkningar. I praktiken äter ofta de ökade logistikkostnaderna upp vinsterna av Global Sour-
cing”73. Det handlar om att bygga upp försörjningskedjor som är snabbfotade och anpass-
ningsbara i förhållande till kundens behov och krav. Dessutom gäller det att arbeta med risk-
planering och att simulera kriser och problem, att arbeta med det som Van Hoek kallar brand-
övningar. ”Olika mål står i konflikt med varandra så som hög leveranssäkerhet – kort leve-
ranstid - låga kostnader – låg kapitalbindning. Det finns inte en produktionslogistiklösning 
för att optimera dessa olika motstridiga mål.”74  
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Masaaki Imai säger att: ”- Kaizen är det kraftfullaste verktyg vi har för att uppnå ett systema-
tiskt arbetssätt. Men det handlar inte om verktyg och teknik utan om människor, något alla 
och inte bara ledningen, lever med dagligen. Bland västliga industriledare tror man för mycket 
på teorier och teknik. Ibland verkar det nästan som om det handlade om månadens teori. De 
tror att kvalitet främst uppnås genom bättre kvalitetskontroll”.75 
 
Ekonomistyrningen kan såväl som ledarskapet tillskrivas en strategisk roll. Den har bland 
annat till uppgift att förse beslutsfattarna med information som underlättar genomförandet av 
företagets avsedda strategier76  

3.8. Bestämmelser och reglerverk  
BESTUS är Bestämmelserna för utlandsstyrkan. När Swedish Armed Forces International 
Command77, (SWEDINT) omorganiserades det till ett Internationellt Kommando med 
verkställighet 1997-07-01 låg denna skrivelse till grund för arbetet. All materiel som 
anskaffas från Sverige skulle då beställas via SWEDINT. 1999 blev SWEDINT ett NATO 
ackrediterat Partnership for Peace (PfP) Training Center. 
 
Vid uppstart eller utbildning av ett förband för utlandsmission fastställer Högkvarteret 
(HKV), i samråd med SWEDINT och förbandschefen, vilken utrustning förbandet skall ha. 
HKV faställer också vilken verksamhetsställe som skall svara för erforderliga försvars-
materiel.  
 
All nödvändig ammunition tillhandahålls, beställs och levereras från Sverige. Härvid skall 
uppdelning ske i ammunition för uppgiften och övningsammunition. I en FN - mission, redo-
visas, inspekteras och beställs all ammunition via FN enligt gällande LOG DIR. (Logistic 
Directive). 
 
Svensk förvarings- och hanteringsbestämmelser gäller om inte andra bestämmelser utgetts av 
FN eller annan övergripande organisation. Redovisningen skall kontinuerligt ske vid förband 
(motsv.) och rapporteras till SWEDINT/Logistik sektionen. (J4)78 Ammunitionstransporter 
genomförs normalt med flyg (C 130 Hecules) och då två gånger per år. 

3.8.1. Stora lager är en risk 
Stora koncentrerad lager ger på ena sidan bättre tillgänglighet men innebär också en ökad sår-
barhet, med andra ord en ökad risk och den kan utvecklas på annat sätt beroende på område. 
Ett exempel är mängden pengar som en bank har i kassan eller som transporteras mellan 
bankerna. Stora volymer pengar innebär ökad risk för rån och vidtar därför motåtgärder i form 
av tekniska lösningar som ger kostnader, men risken för rån blir aldrig noll. På vissa platser i 
USA vill butikerna endast ta betalt med kontokort, allt för att eliminera rånrisken.  
 
Erfarenheter från Vietnam kriget och den 77 dagar långa belägringen av Khe Sanh 1968 då en 
artillerigranat träffade ammunitionslagret redan vid de inledande beskjutningarna den 21: a 
januari. En mycket dyrköpt erfarenhet, att förvara all ammunition och sprängmedel på en plats 
eller ha ett allt för stort lager. Teoretiskt skulle man kunna ha 100 DOS i lager men risk-
exponeringen ökar inte proportionellt utan snarare exponetsiellt till orimliga nivåer. Dessutom 
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ökar kostnaden för lagerhållningen mer än volymen på det lagrade, dels personalmässigt och 
dels genom material till lagerlokalen.  

3.8.2. Räkna med personalen. 
Fakta är att USA hade en halvmiljon man i Vietnam 1968 men endast 14 % (1 av 7) (70 000 
man) var stridande och av dessa öppnade ca 10-12 % eld vid strid79. Resten behövdes för att 
hantera logistiken. Enligt en beräkning sköt man 50 000 skott för varje dödad fiende. Man för-
brukade 45 000 ton ammunition i månaden eller 1 500 ton/dag samt 270 miljoner liter drivme-
del eller 9 miljoner liter/dag. (1 500 ton /70 000, per skjutande soldat = 21,4 kg per dag) 
 
Napoleon startade med sin Grand Armée, ca 600 000 man, den 24 juni 1812 marschen mot 
Moskva. Vid slaget i byn Borodino den 7 september fanns endast 130 000 man kvar resten 
användes i huvudsak för logistiken.  
 
En soldat kostar den svenska försvarsmakten 1 miljon kronor per år i NATO tjänst det innebär 
att den svenska styrkan i Kosovo kostade 2001 ca 1 miljard kronor per år. (900 man)  
Vid FN-tjänst så återbetalas huvuddelen av kostnaden av FN Högkvarteret i New York.  
För SWELOG, Underhållsstyrkan i Libanon, 1990/91. (650 man) Så var kostnaden för 
Sverige: 4, 939 780 kronor. Som en jämförelse var budgeten 2002 för hela Norra 
militärdistriktet 300 miljoner. (11 500 man)  
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4. FN: s mödosamma arbete för fred.80 
et är ett av mest omfattande men också det mest centrala kapitlet i detta arbete. Det 
är utgångspunkten enär det sätter den kontext som arbetet verkar och skall verka i. 
Det är den verklighet arbetet utgår ifrån, därav den omfattande historiken om FN.  
 

Vad vill FN? 
• Bevara internationell fred och säkerhet. 
• Respekt för folks lika rättigheter och självbestämmande rätt. 
• Centrum för samordning av nationernas insatser. 

 
FN bildades den 24 oktober 1945 och allt sedan dess är den 24: e oktober FN dagen. FN: s 
roll har dominerats av fyra decennier kallt krig, stundom kallat tredje världskriget. Därunder 
förlamades säkerhetsrådet genom stormakternas veto. FN-stadgan kunde inte tillämpas som 
avsett. Många medlemsländer underlät att bidra finansiellt till den fredsbevarande verk-
samheten, antingen som politisk protest eller av brist på medel. FN startade sammanlagt 13 
olika fredsoperationer under åren 1948 fram till 1988. Detta år blev en omslagspunkt och då 
började de omtumlande åren med Berlinmurens fall följt av Tysklands återförening, kommu-
nistregimernas sammanbrott och Sovjetunionens upplösning. Under de sex år som gått mellan 
åren 1988 och 1993 så har lika många FN-aktioner inletts som under tidigare nämnda 40 år.  
 
Dagens konfliktscenarier skiljer sig från dem som FN tidigare haft att hantera. Till exempel 
finns inga klart definierade konfliktpartners, inget värdland med kontroll över sitt territorium 
och heller ingen ansvarig regering. Förr var det mest krig mellan stater, nu är det alltmer in-
bördeskrig. Mera sällan gäller det att med styrkor och/eller observatörer frysa 
stilleståndslinjer och att övervaka demilitariserade zoner. Istället får FN-utsända enheter allt 
mer axla humanitära, sociala och rena förvaltningsuppgifter, Det handlar om att skydda 
flyktingar från hunger, köld och direkt terror, att eskortera konvojer samt att övervaka val.  
 
Fredade zoner har blivit ett nytt begrepp. Katastrofhjälp blir det ofta fråga om, från Sverige 
genom SWEDRELIF och Räddningsverket. På sikt kan det också uppstå behov av miljöskydd 
t.ex. vid oljekatastrofer. I Norge förbereds ”gröna soldater” som utomlands skall disponeras 
av FN: s nyupprättade kriscenter i Genève. FN: s växande och nu annorlunda börda kan 
underlättas men också kompliceras av att flera regionala organisationer vill samarbeta med 
världssamfundet. Här kan nämnas EU, ESK, WEU och NATO. På tidigare Sovjetsidan kan 
noteras att OSS vars 11 republiker enats om en gemensam fredsbevarande styrka. Delar har 
redan skickats ut till flera oroshärdar, bland annat i Georgien. Innan perspektiv på framtiden 
läggs, bör FN: s fredsbevarande arbete rekapituleras. 

4.1. Mest de nordiska länderna 
Nordens länder har gått i täten som aktiva i den militära fredsbevarande verksamheten men 
får numera ”konkurrens”. Då FN-insatserna ofta varit av brådskande natur, blir stater med en 
etablerad FN-beredskap, såsom de nordiska sedan 1968, särskilt attraktiva för säkerhetsrådet. 
Det har därvid spelat mindre roll att Danmark och Norge varit NATO-anslutna. Deras opar-
tiskhet har inte ifrågasatts. Det bör här noteras att Sydafrika 1989 motsatte sig svensk trupp-
deltagande i Namibiastyrkan UNTAG (Förberedd sedan 1978). Det var första gången som en 
konfliktpart klassade Sverige som otillräckligt opartisk för militära FN-insatser. Finland gör 
en relativt stor försvarssatsning på styrkor och observatörer utomlands.  
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Medverkan från tredje världen blev tidigt aktuell och snarast nödvändig. Det gällde för gene-
ralsekreteraren att iaktta den accepterade principen om balanserade geografisk-politisk repre-
sentation. Sammanlagt har hittills ett sextiotal icke-stormakter ställt upp från alla världsdelar. 
Om jag går jorden runt kan dessa frivilliga engagemang exemplifieras med Ghana, Senegal, 
Nepal, Bangladesh, Fiji, Panama och Peru. Ögruppen Fiji satsar huvudparten av sin tre-
bataljoners-krigsmakt för fredsbevarande insats i Mellanöstern och har också deltagit med 
FN-observatörer i Afghanistan-Pakistan.81 

4.2. Sveriges dynamiska utrikespolitik 
”- Totalförsvaret skall vara så utformat att resurser avdelas till Svensk deltagande i inter-
nationella operationer!” Försvarsministern Björn von Sydow var en ivrig förespråkare.  
 
Den 24 februari 1993 föredrog dåvarande utrikesministern Margaretha af Ugglas de årets utri-
kesdeklaration inför riksdagen. Som aktiv FN-stat ökar kraven på Sverige att ställa upp inte 
bara på fredsbevarande, utan också fredsskapande operationer, sades det. Att säga nej kan bli 
politiskt omöjligt. Regeringen frågar riksdagen: ”Är vi beredda att låta våra soldater skapa 
fred med våld och dö i strid utomlands?”  
 
Den svenska styrkan (BA01) grupperas i området kring Tuzla. År 1993 avger samma styrka 
verkanseld under ett eskortuppdrag och två år senare får den svenska Försvarsmakten i 1996 
års försvarsbeslut uppgiften att delta i fredsfrämjande verksamhet vid sidan om försvaret av 
fosterlandet mot väpnat angrepp. 
 
”I krig är allt mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheterna hopar sig och 
åstadkommer friktioner, som ingen riktigt kan föreställa sig, som inte upplevt kriget”.82  
 
Att markstridskrafterna (armén) har verkat och verkar med organisationsstrukturer som är 
minst sagt otidsenliga, näst intill identiska med Napoleonkrigen, indikerar att utvecklingen 
hittills bara handlat om att teknikutveckla befintliga strukturer, ett konserverande system.83 
 
En av Försvarsmakten bedriven verksamhet är utlandsstyrkan eller FN-uppdragen. Dessa har, 
kanske av tradition, drivits just som löpande verksamheter under lång tid men egentligen 
skulle projektformen passa mycket bättre. Projektformen är bra och flexibel men kräver över-
gripande styrning eller modeller som ledform. Man kan beskriva utlandsstyrkan som ett över-
gripande fredsprojekt i ett främmande land, ett uppdrag, en rad små projekt i form av styrkor 
som avlöser varandra varje halv år inom ramen för det stora långtida fredsprojektet i området.  
 
Den avslutande punkten måste bli ett klargörande från mig som författare. Försvarsmakten är 
ett verktyg för den beslutade inriktningen av utrikespolitiken. Neutralitetspolitiken var den 
tidigare styrande principen för Sverige och förvaret var ett verktyg för att förverkliga den 
politiken med ett invasionsförsvar som idé. ”Kriget är en fortsättning av den förda politiken 
men med andra medel”84. Idag är den politiska kartan, kanske främst i Europa och dess 
närområde, omdanad och därmed blir verktyget, Försvarsmakten, anpassat till det nya 
utrikespolitiska läget, ett anpassningsförsvar, och nu med ett bestämt, skall delta i inter-
nationella operationer. von Clausewitz varnade dock för ”… politikens skadliga inverkan på 
krigets ledning”. 85 
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4.3. Med fred på dagordningen86 
Dokumentation och analys av de olika operationerna klarlägger effekten av FN: s fredsma-
skineri på fältet87. Det är nödvändigt att genomföra en förbättring. 
 
Att förbättra FN: s fredsmaskineri genom förnyelse av dess organisation är just vad den förre 
generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghali föresatt sig och som den nuvarande Koffi Ahnan 
fortsatt och gjort stora framsteg med. Det framgår klart av en rapport som han på säkerhets-
rådets uppdrag utarbetade och 1992 delgav Förenta Nationernas medlemsstater.  
 
Den instruktiva rapporten har titeln ”An Agenda for Peace” och inleds med syftet: ”analysis 
and recommendations on ways of strengthening and marketing more efficient within the 
framework and provisions of the Charter the capacity of the United Nations for preventive 
diplomacy, for peacemaking and for peace-keeping”88. Generalsekreterarens dagordning för 
fred” kan ses som en långsiktsplan för förnyelse med en första fas genomförd under 1995. Det 
året fyllde FN 50 år. En värld med allt fler krishärdar och med krav på ökat FN-agerande.  
 
Rapporten engagerar och stämmer till eftertanke med några oroväckande siffror. Sedan 
Förenta Nationernas tillkomst 1945 har mer än 100 större konflikter världen runt kostat 20 
miljoner i döda. FN hade inte makt att ta itu med många av dessa kriser på grund av veto i 
säkerhetsrådet - summa 279 st. Nära 530 000 militärer, poliser och civila har tjänstgjort under 
FN-flagg, varunder över 800 mist livet. Kostnaderna för dessa fredsbevarande operationer har 
stigit till cirka 8 300 miljoner US dollar, varav FN är skyldig de truppbidragande länderna 
över 800 miljoner. Säkerhetsrådet hade särskilt begärt att rapporten skulle behandla och klar-
lägga förebyggande diplomati samt fredsskapande och fredsbevarande verksamhet.  
 
Till detta fogade generalsekreteraren själv ett närliggande koncept - fredsbyggande, efter bi-
lagd konflikt. De senaste åren har diskussioner förts om möjligheten att med våld skapa 
humanitära korridorer i länder som skakas av inbördeskrig. Detta skulle innebära att den 
förhärskande principen om nationell suveränitet upphör att gälla. Flera nationer bland annat 
de permanenta medlemmar av säkerhetsrådet Ryssland och Kina motsätter sig, av 
egenintresse, till och med en diskussion om detta. 

4.4. Generalsekreteraren definierar  
 
Förebyggande diplomati är åtgärder för att hindra tvister mellan parter och förhindra redan 
uppkomna sådana att eskalera i konflikter samt att begränsa omfånget av den senare. 
 
Fredsskapande verksamhet är åtgärder för att få fientliga parter till överenskommelse, 
genom sådana fredliga medel som förutsätts i FN-stadgans VI. Fredlig lösning på tvister. 
 
Fredsbevarande verksamheter är gruppering av FN-närvaro på fältet, hittills med alla be-
rörda parters samtycke, normal engagerade militär och/eller polisiär FN-personal samt ofta 
också civila. Fredsbevarande är en metod som vidgar möjligheterna för både förebyggande av 
konflikt och skapande av fred (making of peace). 
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Fredsbyggande verksamhet är åtgärder för att identifiera och stödja strukturer som bidrar till 
att förstärka och permanenta fred i syfte att undvika ett återfall i konflikt. 
Nämnda nyckelbegrepp utvecklas närmare i fyra avsnitt, rapportens tyngdpunkt. Man skulle 
här önska sig flera konkreta exempel i texten genom hänvisning till avslutande eller pågående 
FN-aktioner. Under rubriken förebyggande diplomati, preventive diplomacy, behandlas för-
troendeskapande åtgärder, fact finding, early warning, förebyggande gruppering och demilita-
riserade zoner. Här inryms utländska missioner till militära manövrar (vilket redan har skett) 
liksom kontroll av omständigheter som kan hota internationell fred och säkerhet enligt FN-
stadgans artikel 99. Fact finding kan exemplifieras med observatörsinsatsen i Libanon 1958 
(UNOGIL) för kontroll av befarade gränsinfiltration.  
 
Ett bra exempel på de två sista förebyggande åtgärderna torde vara den nordiska FN-styrkans 
etablering i Makedonien under 1993. Denna mission tvingade sedermera upplösas därför att 
Makedonien hade erhållit ekonomiskt hjälp från Taiwan och detta upprörde Folkrepubliken 
Kina så mycket att när mandatet skulle förlängas, lade de in sitt veto i säkerhetsrådet och upp-
draget avslutades. Detta i ett för området mycket kritiskt läge. Stora flyktingströmmar kom 
från Kosovo och förändrade den mycket känsliga etniska balansen som rådde (råder) i 
Makedonien. Dessutom är området skärningspunkt för flera ”intresseaxlar” både norr/söder 
och öst/väst. Risken för att konflikten skulle sprida sig var uppenbar.  
 
Enligt många är fredsskapande verksamhet, peacemaking, det intressantaste men också mest 
komplicerade avsnittet i generalsekreterarens rapport. Det har en mycket vid referens till 
kapitel VII, inskridande med vapenmakt. Men tyngdpunkten ligger på stadgans fredskapitel 
såsom framgår av avsnittets första mening. ”Mellan uppgifterna att söka hindra konflikt och 
bevara freden ligger ansvaret att försöka få fientliga parter till överenskommelse genom fred-
liga medel” Läsare med erfarenhet från FN: s fredsbevarande operationer får här osökt 
eldupphörsbeslut och vapenstilleståndsavtal i tankarna. Boutros-Ghali framlägger under 
rubriken Peacemaking fem olika åtgärdspaket med stegvis skärpning för uppnående av detta 
mål: Hänskjutning till Internationella domstolen, hjälpinsatser, ekonomiska sanktioner m.m. 
inskridande med stridskrafter och sist fredsframtvingade genom vapenmakt, peace-enforce-
ment. 
 
Om fredliga åtgärder misslyckas med att stoppa ”hot mot fred, fredsbrott och angreppshand-
lingar” skall stadgans kapitel VII tillämpas enligt säkerhetsrådets beslut. Det sägs att rådet 
ännu ej använt sig av den mest tvingande åtgärden, sen insats med stridskrafter som förutsetts 
i artikel 42. Man frågar sig om inte Koreakonflikten 1950-53 just var ett sådant fall? I Irak -
Kuwaitkonflikten valde rådet att bemyndiga medlemsstaterna att agera med vapenmakt på 
dess uppdrag. Generalsekreteraren hävdar nu att i den förändrade politiska situationen bör 
frågan tas upp om FN-styrkor, inte bara på Ad Hoc utan permanenta sådana. Med andra ord 
en stående FN-armé enligt artikel 43. I det sammanhanget vill han ge det militära 
stabsutskottet en ny och starkare roll. I ingen av FN-stadgans 111 artiklar förekommer be-
greppet fredsbevarande verksamhet, peace-keeping, den mest tillämpade FN-verksamheten på 
fältet. Boutros-Ghali stödde starkt vissa medlemsstaters förslag, att fredsbevarande insatser 
skall finansieras från respektive stats försvarsbudget snarare än utrikesbudgeten. Trots att de 
nya kraven utmanar FN: s kapacitet välkomnar han, liksom säkerhetsrådet, ökningen och 
breddningen av uppgifterna för fredsbevarande operationer. Även om deras natur nu snabbt 
har utvecklats, kvarstår grundvillkoren för framgång oförändrade. Dessa är ett klart och 
utförbart mandat, konfliktparternas samverkan, säkerhetsrådets stöd, medlemsstaternas 
beredskap att bidra med personal, ett effektivt FN-kommando samt tillräckligt finansiellt och 
logistiskt stöd. 



Samtidigt som medlemsstaternas villighet att ställa upp med observatörer och förband lov-
ordas, framhålls bristen på underhållsenheter och efterlyses raka och raska svar på general-
sekreterarens begäran om medverkan. Vid sidan av det militära bidraget spelar numera det 
civila en lika central roll, t.ex. administratörer, övervakare av mänskliga rättigheter, valkon-
trollanter, flykting- och människohjälpspecialister samt poliser. 
 
Den fjärde FN-aktiviteten fredsbyggande verksamhet, post-conflict, peace-building, kräver 
fortsatt stöd av speciallister liksom av polis och militär för att förhindra sammanbrott av fred-
liga förhållanden. Teknik, humanitär och kulturell hjälp behövs. Det kan t.ex. gälla förstöring 
av vapen inte minst röjning av resterande landminor, vatten och elektricitetsförsörjning, repat-
riering av flyktingar, reorganisering av skolväsendet och anordnande av fria val. Som 
exempel på denna fredsbyggande aktivitet efter avslutas konflikt kan nämnas efterspelet till 
Sinaioperationen 1973-1980 (UNEF II), i sig närmast mönsterbildande.  För att sammanfatta 
de fyra nyckelbegreppen, deras inbördes relationer, citeras generalsekreterarens rapport (sid. 
26f).89 
 
”Just as diplomacy will continue across the span of all the activities dealt with in the present 
report, so there may be a dividing line between peacemaking and peace-keeping. Peace-
making is often a prelude to peace-keeping - just as the deployment of United Nations pres-
ence in the field may expand possibilities for the prevention of conflict, facilitates the work of 
peacemaking and in many cases prerequisite for peace-building.” 
 
Boutros-Ghali gisslade de medlemsstater som dröjde eller helt underlåter att betala sina 
obligatoriska bidrag och ställer kostnaderna för den fredsbevarande verksamheten mot 
världens totala militärutgifter i slutet av 80-talet 2 miljoner US dollar per minut.  
 

                                                 
89 KKrVAHT 1993:2. “UN peacekeeping, accelerating if not exploding” 



5. Empiri 
öljande kapitel avhandlar empiri som kan sägas vara kunskap som är grundad på 
erfarenhet, kanske främst min egen. Empiri och teori är i detta arbete intimt förknip-
pade och gränsen dem mellan är inte skarp. Inledningsvis beskrivs nuvarande 
riktlinjer, underhållstjänsten och därefter erfarenheter av dessa. Kapitlet avslutas med 

en redovisning av  militära beslutsfattares egna  erfarenheter av internationellt uppdrag.  

5.1. Nuvarande riktlinjer 
Vid uppstart av en mission skall deltagande förband medföra ammunition, drivmedel, reserv-
delar, livsmedel, läkemedel, och sjukvårdsmateriel för minst 14 dagars förbrukning i 
insatsområdet samt reservlivsmedel för ytterligare 30 dagar. Varje deltagande land skall, 
enligt BESTUS, dessutom svara för den egna försörjningen intill dess FN: s eller andra 
överenskomna försörjningslinjer fungerar (30 - 90 dygn). Insatser av observatörer och poliser 
eller katastrofhjälp med mera från SWEDRELIEF skall medföra reservlivsmedel för 30 dagar 
samt nödvändig överlevnadsutrustning och läkemedel enligt särskilda anvisningar för 
insatsområdet. Svensk FN polis är som regel obeväpnade, 0 DOS. 

5.2. Underhållstjänsten 
”Underhållstjänsten skall bedrivas så att utlandsstyrkan kan genomföra sin uppgift på bästa 
möjliga sätt med hänsyn taget till rådande läge och gällande bestämmelser. Tillräckliga 
resurser skall finnas avdelade för lokala förbandschef skall kunna vidtaga erforderliga 
åtgärder, så att inte säkerheten och välbefinnandet för svensk personal eftersätts.”90  Verksam-
heten skall därtill vara efterfrågestyrd och intäktsfinansierad91. 

5.3. Beräkningar som görs idag. 
Vad blir då 14 dagars förbrukning av ammunition? ”- Ja… jag vet inte! Men jag misstänker… 
Reglementerad utrustning och där ingår ammunition”92. Att beräkna förbrukningen av driv-
medel, mat eller vatten är lätt att genomföra. Man kan utgå från tidigare erfarenheter eller 
göra försök hemma i Sverige eller vid campen. När det gäller livsmedel så klassar försvaret 
dem som tidsberoende, man utgår från antalet kalorier, intag per dag. Att försöka beräkna en 
dags förbrukning av finkalibrig ammunition för soldater i internationell tjänst blir svårt. För-
brukning baserat på erfarenheter ger ingen vägledning i frågan, svaret blir i princip noll (0). 
Att försöka hitta en teoretisk hållbar grund till beräkningen är svårt. Mat och drivmedel är för-
hållandevis enkla teoretiska grunder och beräkningar. Målsättningen med ett eventuellt 
eldöppnande i strid är att döda eller skada en fiende. Detta kan inte ligga till grund för ett 
fredsbevarande eller fredsbyggande syfte i en FN-mission. Det föreligger här ett mycket klart 
konfliktförhållande mellan mål och effekt. Om man försöker beräkna ammunitionsförbruk-
ning med utgångspunkt från regelverk som BERMUS och TOEM-/TTEM, så blir det absurda 
volymer. Men de är beräkningsmetoder för materiel och personell uthållighet i krig, i Sverige. 
Målsättningen att slå en invaderande fiende. Skulle man istället basera beräkningen på erfa-
renheter från krig, kunde man använda antalet beväpnade element, fiender i området och 
gångrar det med 50 000 skott. Resultatet av beräkningen skulle bli uppenbart orimligt.  
 
Undersökningen visade att både modell och teori saknades och att den modell som trots allt 
används vid ett internationellt deltagande baserades på Ad Hoc eller som rimlig och trolig.  
                                                 
90 Enligt Försvarsmaktsorder för utlandsstyrkan (HKV 1994 - 12 - 01, OP 01 800:73834) 
91 Ett företagsekonomiskt språkbruk 
92 Officer som behåller sin anonymitet. 
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5.4. De har egna erfarenheter av risk och ekonomi. 
Uppsatsen bygger väsentligt på de erfarenheter som jag som författare tillgodo gjort mig 
under mitt arbete i FN och NATO. En av de iakttagelser som satte mig på spåret var att det 
var samma ammunitionstilldelning i Libanon som det var i Bosnien 10 år senare och då med 
ett helt annat läge men framförallt med en helt annan typ av bataljon och det är under 1998 
som jag inleder arbetet med att ta fram förslag till förbättringar. Året efter var modellen klar 
och ett år senare testades den vid Försvarshögskolan i Stockholm med ett gott gensvar. Under 
2001 fick jag själv möjlighet i samband med en utbildning att verifiera att min modell och 
mina tankar var riktiga. – Jag har noterat att det är samma mängd ammunition per vapen i 
Libanon 1991 som det var på de sista bataljonerna i Bosnien, Har ni någon kommentar till 
det? General Jan Frank93 svarar: ”- Ja... det visar bara att vi inte bottnar i de här frågorna, 
utan vi har lagt en mängd som rimlig och trolig och sedan har vi inte funderat på det. Men 
det må ju vara! Det kan väl stämma i de senare bataljonerna i Bosnien. Men det är klart nu 
när vi ser framför oss kanske tuffare uppgifter, med stridsuppgifter då har vi anledning att 
fundera”. 
 
De intervjuer som jag genomförde bekräftade det jag funnit i mitt arbete med dessa frågor.  
Hur ser ni som beslutsfattare på det här med ekonomi? Hur tycker ni att ekonomin skall styra? 
En hög officer, som behåller anonymiteten, med dels erfarenhet av internationella uppdrag 
och dels med arbete vid högkvarteret i Stockholm svarar. ”- Den chef som erhållit uppgiften 
att, utifrån den militära professionen, sätta ihop en styrka och sedan väga in alla dess behov. 
Bör ha relativt stor handlingsfrihet och inte vara styrd av ekonomiska begränsningar eller 
hänsynstaganden. Han skall inte behöva välja mellan att ta med granatkastare eller inte. Han 
svarar vidare. Om han måste välja alternativ A, då måste han reducera med en skyttepluton 
och allt detta utifrån ekonomin. När han sedan anländer till missionsområdet upptäcker han 
plötsligt och helt oväntat att, det här området, som vi svenskar skall gå in i, har sådana sär-
behov att vi behöver ha en UAV94. Då får det inte vara ett NEJ, därför att den ekonomiska 
ramen är för snäv eller att den är redan låst. Men det är inte så lätt! Det klart att det måste 
finnas en broms också… Man kan ju inte få önska fritt heller!” 
 
Vidare diskuterades uppsatsen kärna, risker och Försvarsmaktens definition av risk. Frågan 
som ställdes var, Vilka risker finns det enligt er? Vad är det för risker ni ser? ”- En risk är ju 
att man har felbedömt läget helt och hållet! Sverige anländer till ett missionsområde med ett 
förband som är inriktat mot en typ av uppgift men det visar det sig att det blir en helt annan 
uppgift att lösa på plats. För vår del är nog Somalia det tydligaste exemplet på detta”95. Han 
betonar vikten av att verkligen gör en grundlig analys. ”- Den första enheten har ju den 
svårigheten att de inte vet vad som kommer att hända. Det blir något lättare i sak vid den 
tredje och fjärde enheten. Det kommer då att finnas erfarenhetsvärden att tillgå”96. 
 
På frågan vad det är som skall vara styrande i projektet svara samtliga intervjuade, och inte 
helt oväntat, att uppdraget, att lösa uppgiften är det som skall vara styrande, precis som AR 2 
föreskriver. I nästa andetag inser en del att ekonomin är det som styr i alla fall. Många 
upplever att de ekonomiska ramarna hindrar och stryper handlingsutrymmet för dem. Det är 
lätt att förstå deras situation eftersom den svenska försvarsmakten genomgått/genomgår en 
mycket stor förändring. Först tar Riksdag och regeringen beslut om en halvering av 

                                                 
93  Chefen för Norra Militärdistriktet. 
94 Militärterm, Unmanned Aerial Vehicle. betyder här, förarlöst flygplan 
95 Överste Frank Westman.(2001) Chef för Norra Underhållsregementet 
96 Ibid. 



försvarsmakten och innan den är avslutad fattas ett nytt beslut om ytterligare nedskärningar, 
en ny halvering och under 2004 kom besked om ytterligare nya nedläggningar. 
 
Skall man tänka på ekonomi överhuvudtaget? ”- Det var så pass små gränser och det fanns 
inte så mycket att slå på, så det var inga större bekymmer. Det var mer rutinmässigt arbete. 
Det var väldigt viktigt att hålla den mot FN och Sverige. Det är inte som här att vi kan dra ut 
på investeringssidan och… vi var mycket mera styrda av reglerna då. Det fanns inte mycket 
manöver utrymme”97. Svaret förvånar till en början, då regler och krav på uppföljning finns så 
nödgas den militära chefen till eftergiften att följa budget. Men om än en så lite frihet tillåts så 
justeras begreppen omgående för att anpassas efter de personliga preferenserna. ”- Idealet 
vore ju att det inte är försvarsmakts pengar!”98 Vissa av de intervjuade saknade framförallt 
insikt medan andra hade både kunskap om och förståelse för problematiken. 
 
”- Du frågade om ekonomin skall få styra. När man skickar iväg en första mission. Då kan 
det vara svårt att veta som händer, om man har gjort en felbedömning. Då kommer ekonomin 
alltid att spricka. Eftersom det kommer att krävas mycket resurser men sedan när man får 
erfarenhet värden, klart att ekonomin kommer att styra”. 99  
 
– Vad är risk för er? ”- Ja det var ju väldigt vitt begrepp. Det beror ju på vad man menar med 
risk för att förbandet skall misslyckas, risk för att uppdraget är mycket tuffare än man 
beräknat, risk... lite odefinierbart?”100 ”- Och nu blir det slut i lagret, du klarar strid i en 
dag, åtgärd? – Jaa… Jag kommer ju… Det beror på… Det är ju lätt att säga… Äger jag 
resurserna underhållstjänsten själv, eller? Måste jag anropa någon? Det är så svårt att svar 
generellt på en sådan här sak.”101 
 
Medan andra kunde ge klara svar. ”Det är ju hela tiden fråga om att balansera. Men egent-
ligen så slutar hela logistiken i transporter, enligt min uppfattning. Ständigt och jämt är, det 
transporter och transport kapacitet som är det gränssättande102. – Kan ni utveckla det? – 
Förnödenheterna finns ju någonstans i världen. Egentligen, finns det obegränsat med trans-
port resurser så kan förnödenheterna finnas var som helt i välden.103 
 
- Hur jävla många robotar skall du ha, och då är du där igen! 104 
 
– När man gör dessa missioner, skall man tänka på ekonomin överhuvudtaget?  ”- Jag hade 
önskat att man sluppit det. Men tyvärr så tilldelar Regeringen en pott med pengar. Sedan 
visar det sig ofta, då speciellt i en första mission är det väldigt svårt att bedöma vad som 
kommer att kosta… Sedan åker jag iväg och gör det här jobbet men så visar det sig att det 
här gick inte som det var tänkt, det var fel budgeterat. Det händer många saker under en 
mission… Jag menar till exempel att de105 skjuter bort en PBV106 med människor och allt, den 
budgeten finns ju inte!”107 Han sätter personalens säkerhet i första rummet, som ovärderligt. 

                                                 
97 Annan anonym militär chef i Sverige. 
98 Annan anonym militär chef i Sverige. 
99 Överste Frank Westman.(2001) Chef för Norra Underhållsregementet 
100 Annan anonym militär chef i Sverige. 
101 Annan anonym militär chef i Sverige. 
102 Överstelöjtnant S-O Nilsson. (2001) Officer vid Norra Underhållsregementet. 
103 Ibid 
104 Annan anonym militär chef i Sverige. 
105  De = Armed elements, Beväpnade element, parter i konflikten. 
106 PBV= Pansarbandvagn militärterm för ett bepansrat personaltransport fordon 
107 General Jan Frank, (2001) Chef för Norra Militärdistriktet. 



5.6. Andra lärdomar 
Baserat på de dokumenterade erfarenheter som finns att tillgå från andra nationer som varit i 
krig de senaste åren, visar att de flesta sammanstötningar är korta, tidsmässigt. ”Detta gällde 
även, som i Vietnam, då hela bataljoner var inblandade i strid. I genomsnitt varade dessa 
skärmytslingar i en till en och en halv timme men aldrig längre än en dag”.108 Lägg till detta 
de olika formerna av strid, försvar och anfall. Dessa båda skiljer sig åt i fråga om uppträdande 
och ammunitions åtgång. Dessutom använder vissa tre olika nivåer, lätta, medel och hårda. 
 
Den teori som finns beskriven i uppsatsen, om informationsflöde i logistiksystem, skulle 
kunna användas och utvecklas vidare av Försvarsmakten. Det finns en klar koppling till det 
nätverksbaserade försvaret. Modellen ger den framförhållning som kan behövas om ett 
utlands uppdrag urartar och ammunition snabbt måste levereras. Annars kan konsekvenserna 
bli som i Somalia. Ett tillbakadragande utan att Operation Restore Hope109 kunde fullföljas. 
Det är naturligtvis svårt att hemma i Sverige planera för alla eventualiteter som kan 
uppkomma. En följd kan bli som i Sierra Leone, FN personal blev utan ammunition i ett 
kritiskt läge och tvingades retirera, det vill säga att de inte kunde fullfölja sitt uppdrag. Det 
var civilbefolkningen som fick betala, ett mycket hög pris, för detta. 
 
”- Kan man inte lösa uppdraget så måste man anmäla det och säga att jag har för lite 
resurser, jag klarar det inte.” – Gör man det som chef? ”- Ja det är man skyldig att göra!” 110 
 
Det finns olika behov i olika skeden av fredsarbetet. De första styrkorna på det nya uppdraget, 
kan behöva en stor tilldelning av ammunition för att kunna lösa till exempel eskorttjänst av 
hjälpsändningar. Det är uppdraget och dess karaktär som får avgöra volymen. Utgångs-
punkten bör vara mandatet från FN. Ett uppdrag, skulle kunna innefattande endast ett fältsjuk-
hus och det innebär som regel, inget större problem med lagerhållningen av den ringa 
mängden. När fredsarbetet fortskrider så förändras situationen i området och om-
ständigheterna i övrigt, så tillåter det kanske att man minskar den lagrade volymen 
ammunition successivt. Förbrukning kan ske genom skjutövningar, eftersom fred råder. 
Därigenom minska den mängd ammunition som lagras. Minskande lagerkostnader och 
minskad risk för kassation. 
 
Det moderna samhället (kallat IT-samhället) med nya system som är känsligare för störningar 
än de gamla robusta, speciellt logistik och information. En vanlig livsmedelsbutik har idag all 
hantering av varor och varubeställningar genom data. Dessutom är större butiker direkt upp-
kopplade mot tillverkaren allt för att dessa skall kunna styra produktionen. Kanske ett bra 
system, men oerhört känsligt för informationsstörningar bakåt i systemet. Svensken av i dag 
klarar inte ett kortare avbrott i rutinerna.  
 
Vi är mer sårbara idag för störningar än någon gång tidigare i historien och det som förvärrar 
situationen är att företag inte har någon beredskap för att hantera detta. Scania Parts Logistics 
AB i Södertälje fick under sommaren 2002 ett strömavbrott på flera timmar. De anställda fick 
påbörja manuell hantering av fraktsedlar, tulldeklarationer och farligtgods blanketter samt 
kopior på dessa. Till detta kan läggas att hela Scania stod stilla och den totala kostnaden för 
stillestånd är idag okänt. 

                                                 
108 Field Commander, General DePieu US Army. Vietnam, The Ten Thousand Day War. DD Video 1995. 
109 Militära beteckning för insatsen i Somalia. 
110 Överste Frank Westman (2001), Chefen Norra Underhållsregementet, Boden. 



6. Analys 
et här kapitlet kommer att börja med en presentation av de båda nyckelbegreppen i 
detta arbete, risk och kostnad. Därefter presenteras den empiri som framkommit 
avseende dels på den ökade risken med stora lager och dels på den ökade kostnaden. 
Kapitlet avslutas med ett förslag till förbättring, en modell i tre steg. 

 
Ammunition är idag ett rent nationellt åtagande, säger man i Sverige, även i internationella 
uppdrag. Många andra förnödenheter är dock gemensamma som drivmedel, vatten och mat. 
För att kunna vidta de åtgärder som varje ny situation kräver behövs en redan fungerande 
logistikhantering. Ett lager i direkt anslutning till operationsområdet höjer inte bara leverans-
säkerheten utan det skapar dessutom ett beslutsutrymme, i tid. Så ett första steg kan vara att ta 
bort det lager som finns i anslutning till operationsområdet, i enlighet med NATO krav. I 
slutet av fredsarbetet bör stor restriktivitet införas på beställningar av ammunition från 
Sverige. Orsaken till detta är att en eventuell hemtransport av ”den sista beställningen” skall 
undvikas och den kostnad som det innebära att förbruka ammunitionen skall vara liten till 
försumbar i förhållande till kostnaden för hemtransporten. 
 
När fredsarbetet fortskrider så förändras situationen i området och omständigheterna i övrigt. 
Nu tillåter läget att man minskar volymen och man har kanske bara ett par DOS i lager. Varje 
styrka bör på rekommendation, och efter en utarbetad plan, förbruka lagrad ammunition. Den 
ammunition som förvaras under ett FN-uppdrag, försämras snabbare än samma ammunition 
lagrad i Sverige. Av den anledningen bör den inte förvaras i allt för stora volymer och bör 
dessutom förbrukas i en snabbare takt. Lagret bör spegla den faktiska förbrukningen och inte 
ge utrymmer för en tendens som kallas JIC, Just in Case. Kostnaden för lagerhanteringen blir 
höga och lagret blir osmidigt. Till detta skall läggas risken för att ammunition blir inkurant 
och måste förstöras. Om ny ammunition beställs och levereras så erhålls en naturlig 
omsättning av lagret, den äldsta ammunitionen skall förbrukas först, så att bästa kvalitet 
upprätthålls. Men den kanske viktigaste punkten är att låta lagersaldot eller målet med ammu-
nitionslagret styra förbrukningen och inte tvärt om. Som ett exempel: - Under kommande 
åren/fem styrkorna är lagret satt till 4 DOS och det innebär att följande mängd får förbrukas! 
 
Vid fredsbevarande operationer bör ekonomin vara vägledande och inte bara det rent strids-
mässiga. Men varför inte välja 10 eller 5 dagars förbrukning? Detta beslut fattas som regel av 
Brigadchefen, oftast en general, och grundas på vilken uppgift som har tilldelat Brigaden 
inom Divisionen. Naturligtvis vägs det allmänna läget i området in, och kanske hela regionen, 
i bedömningen. Hur länge skall en enskild styrka kunna lösa sina, av generalen, tilldelade 
uppgifter? Hans position ger honom möjlighet att beordra en ökning av och/eller bestämma en 
viss nivå av lagerhållning på de viktigaste förnödenheterna och när rätt lagernivå uppnåtts 
effektuera sin plan för brigaden eller den enskilda styrkan.  
 
En post som ofta glöms bort är kostnaden för tranportbevakning och skydd av ammunitionen. 
Nationella hänsyn måste dessutom ingå som en faktor eller del i beslutsunderlaget. Det kan 
finnas nationella beslut som ger befälhavare riktlinjer i frågan. En ammunitionsutjämning 
mellan deltagande nationer borde kunna genomföras under en allvarlig krissituation. Ett 
beslut kan vara att FN lämnar området så som i både Somalia och Rwanda. 
 
Investeringar i lager, lagervolymer, byggnader, säkerhetssystem, personal et cetera ökar 
kostnaderna. Detta motsatsförhållande gäller generellt i ekonomin men är här driven till sin 
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spets avseende risk och riskexponering. Stora lager innebär ökad riskexponering samt att 
röligheten hämmas väsentligt vid ett eventuellt påtvingat tillbakadragande.  

6.1. Avvägningen  
I militära sammanhang beskrivs tre nyckelord för den väpnade kampen, det vill säga 
striden111. Endast med eld och rörelse kan ett avgörande nås och skyddet är en viktig 
förutsättning för att nå effekt i striden och bevara ett högt stridsvärde. Enligt AR 2. 
 
Den tidigare beskrivna modellen med skydd som bas och faktorerna eld och rörelse kan också 
beskrivas som en ekvation. På den ena sidan har man den RISK man är beredd att ta och på 
den andra sidan den KOSTNAD man maximalt är villig att betala.  
 

Ekvationen: RISK < (ELD + RÖRELSE + SKYDD) < KOSTNAD. 
 
Beslutsfattaren kan påverka och förändra en, två eller alla faktorer innanför parentesen så att 
upplevelsen är att det bästa möjliga alternativ uppnåtts. Givet dessa förutsättningar.  
 
Summan skall bli, låt säga 3. Då får ekvationen följande utseende: 3 < (½ + ½ +2) < 3 
 
AR 2 uppmuntrar chefer att ta de risker det innebär att, ta och behålla initiativet, oaktat kost-
naden. Uppdragstaktiken säger som enda parameter: Lös uppgiften!  
 

Ekvationen kan då få följande utseende: 3 < (2 + 1 + 2) < 6 
 
Det blir en obalans mellan Risk < (och)< Kostnad. Kostnaden ökar men Risken minskar inte. 
Det som inte sker, i resonemanget ovan, är att vi varken hanterar eller fördelar risk/risken 
 
Denna uppsats utgår från grundtanken att ett motsatsförhållande råder mellan och ena sidan 
risk och andra sidan ekonomi. Här innebär ordet ekonomi, kostnad eller den totala ekonomi, 
för ett projekt. Att kostnaderna ökar när risken minskar112. Projektet får större utgifter och 
därmed större ekonomi som ger större risk och ett sämre resultat, totalt sett. Förhållande beror 
främst på att vi har uppfattat risker som något vi kan påverka eller reducera med hjälp av 
tekniska lösningar eller system. Det kostar med andra ord pengar att reducera risken/hotet.  
 
Det är känt att svårigheterna ökar med avståndet och uppdragets karaktär, speciellt avseende 
skyddet för personalen och gäller i synnerhet för ett FN uppdrag. Det innebär att ytterligare 
faktorer måste ingå i ekvationen. Risken ökar men det gör kostnaderna också, främst på grund 
av det ökade transportavstånd och brister/skador eller rent av avsaknaden av infrastruktur.  
 
Beroende på situation och bransch så kan förhållandet risk/ekonomi beskrivas olika. Grund-
tanken i teorin är att risken minskar linjärt med ökade insatser. Linjen visar att risken minskar, 
i verkligheten stegvis, och från en början brant allteftersom åtgärder vidtas men planar sedan 
ut. I slutändan spelar det ingen roll vilka åtgärder eller hur stora investeringar som görs i olika 
system, risken kan aldrig bli noll. Regeringens direktiv säger att förbandschefen skall kunna 
vidtaga erforderliga åtgärder, så att inte säkerheten och välbefinnandet för svensk personal 
eftersätts. I dag accepteras inte dödsfall oavsett grund. Den oro som soldaten, trots allt, kan 
känna inför det okända kan sprida sig. Vad jag fruktar skapar jag! Det främmande är 

                                                 
111 Tidigare beskrivet i teoriavsnittet 3.1. sidan 13, figur 2. 
112 Tidigare beskrivet i teoriavsnittet 3.7. sidan 17, figur 3. 
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skrämmande på grund av att det kan innehålla fara113. Oftast är det nog en odefinierad fara 
som skapas på grund av bristen på information, kanske rent av bristen på kunskap. Tidigare 
behandlar under 3.7 Påtagliga risker fördras framför svårgripbara. En svårgripbar risk kan 
vara strålningsrisken från kärnvapen, GSM-master eller kemisk-/biologisk- krigföring.  
 
Det som ledare i allmänhet och i militära sammanhang i synnerhet försöker, är att risk mini-
mera. Detta sker oftast med hjälp av teknologi men effekten är en illusion. Vår övertro på att 
tekniken skall lösa alla problem kan få en direkt motsatt effekt. Risken och sårbarheten ökar 
istället. Dels på grund av människans upplevelse att risken har försvunnit och därför noncha-
lerar den och dels på grund av det ökade beroendet av tekniken/systemen. Att beskriva risker i 
tekniska system ligger utanför denna uppsats men tänk bara på ett strömavbrott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Teoretiskt förhållande 

 
Grundtanken är ju att risken minskar linjärt med ökade insatser. Den streckade linjen visar att 
risken minskar från en början med linjär karaktär allteftersom åtgärder vidtas men ökar sedan 
brant. Stora koncentrerad lager ger på ena sidan bättre tillgänglighet men innebär också en 
ökad sårbarhet det vill säga ökad risk och den kan öka brant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Empiriska förhållande 

 
 
 

                                                 
113 Vester, F. (1976). Tänka, lära glömma.  
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Det har tidigare skrivits att Försvarsmakten genomgår en av de största förändringarna 
någonsin. De fyra huvuduppgifter - försvara landet mot väpnade angrepp, hävda vår territori-
ella integritet, kunna genomföra internationella fredsbefrämjande insatser och kunna utnyttjas 
vid svåra internationella påfrestningar på samhället i fred - skärps nu med avseende de två sist 
nämnda. Det är således inte längre fråga om att ”kunna”. Det är nu fråga om ”skall”. 
 
Under mitt arbete med logistik/ekonomi vid utlandstjänstgöring i Försvarsmaktens regi så har 
jag aldrig erhållit ett klart svar på mina frågor kring ammunitionsförbrukning per enhet. 
Frågorna har undvikits och de som har någon kunskap hänvisar till regelverk som BERMUS 
och TOEM-/TTEM och de är beräkningsmodeller för krig, i Sverige. Här finns en korrelation 
med svensk verkstadsindustri. Intuition och erfarenhet tycks vara de ledande verktygen.  
 
En orsak till denna brist på innovationer i ämnet ekonomistyrning är att människors omdöme 
om användbarheten hos ekonomistyrningssystemet är influerade av om det nya systemet be-
kräftar eller bestrider det av dem föredragna systemet. Resultaten ser ut att bekräfta konklu-
sion, motivet till, drivkraften bakom argumentation, kan vara farlig, när det används för att 
leda/styra viktiga beslut114. Samma rigidhet har jag funnit i frågan om valet av vapen, kaliber 
och alternativa vapensystem, från första världskriget och SALVO utredningen till idag. Armé-
ledningen visar inte större förståelse för utredningarnas förslag. Förändringsmotståndet är 
fortfarande kompakt trots att hylslösa alternativ redan finns utvecklade. På frågan hur man 
skall ta risker blir svaret att man skall ta en rimlig risk. Uppgiften är inte att undvika risker 
utan att identifiera riskerna, validera riskerna och leda/hantera riskerna, med andra ord risk-
analys/rikshantering. Man bör utgå från en vetenskapliggrund, fakta och inte intuition. 

6.2. Förslag till nytt system 
Avsnittet börjar med en kort repetition av hur situationen ser ut idag. Och hela kapitlet 
avslutas här med mitt förslag till en förbättring, en modell i tre steg för strategiskt 
materialhantering i internationella operationer. 
 
Resultatet av mina undersökningar visar att man inte överhuvudtaget analysera eller kritiskt 
granskar vare sig volym, varianter eller typer av ammunition innan styrkan sätts upp. Vid en 
av styrkorna i Bosnien hade man 4 ggr så mycket pansarvärnsvapen som det fanns mål i 
området. Vid insatsen i Kosovo tvingades man använda sig av Marinens fartyg för att leverera 
den ovanligt stora mängden ammunition, sprängämnen och minor.  
 
Den sista artikeln minor, är något som Sverige har förbundit sig enligt internationella avtal 
och överenskommelser att inte utveckla, tillverka, lagra eller använda ens i krig. Sverige har 
minor med i lasten, mycket svårt att förstår eller förklara varför ett medvetet brott emot 
internationella avtal sker. Att man dessutom har levererat ammunition i strid med flera 
internationella lagar och föreskrifter är ett annat ämne att diskutera med ansvariga. Efter det 
att vi avslutade uppdraget i Bosnien tvingades man ta hem överskottet med flyg, kostnad 330 
000: -. (Se bilaga D) Under en motsvarade mission i Libanon, kunde denna form av slöseri 
avstyras och man sparade istället in en leverans med flyg. Besparingen blir minst 600 000: -. 
Vid en av rotationerna i Kosovo så levererade man samtidigt ny ammunition till styrkan med 
ett fullständigt kaos som resultat.  
 
Om man utgår från den ovan föreslagna tänkandet och starta volymberäkningen från typen av 
uppdrag som tilldelats av riksdag och regering och sedan ser på personalen och dess samman-

                                                 
114 Kunda (1990). 



sättning. Är det ett fältsjukhus, pansarskytte- eller en underhållsstyrka? Därefter räknar man 
antalet vapen och räknar sedan vidare enligt den modell som jag här presenterar.  
Först utgår man från uppdraget eftersom det styr den kontext som styrkan skall verka under. 
Sedan räknar man med personalen. Ett fältsjukhus behöver inte lika mycket vapen med sig 
och därmed mindre ammunition än ett stridande förband så som en pansarskyttebataljon. Sist 
tittar man på det enskilda vapnet och dess karaktäristiska både kvalitativa och kvantitativa. 

6.2.1 Första steget, Uppdraget 
Låt mig då utgå från det uppdrag som Sverige får av FN och säkerhetsrådet. Uppdragets nivå 
får därför sätta den första naturliga ramen i uträkningen av DOS. Det måste vara uppenbart 
för läsaren att ett fredsframtvingande uppdrag kräver mer av den enskilde soldaten och mer 
ammunition för att lösa uppgiften än ett rent fredsbyggande uppdrag som i realiteten inte 
kräver någon ammunition alls.  
 
Det fredsframtvingande uppdraget kräver full beväpning och kanske regelrätt strid med en 
eller flera parter i operationsområdet. Medan det fredsbyggande uppdraget och andra sidan 
endast kräver beväpning i ringa omfattning och då som personligt skydd i extrema situationer, 
som självförsvar eller nödvärn. En jämförelse med en polis i Sverige ligger nära till hands. En 
polis har i Sverige, som regel, 5 skott med sig vid normal tjänstgöring. I FN-tjänst är den 
svenske polisen obeväpnad, något som polisen själva upplever som en uppenbar fördel i sitt 
arbete, svenska poliser i Kosovo och Öst Timor är dock beväpnade och har sammanlagt 16 
skott. 
 
Beräkningen bör först och främst utgå från det uppdrag som Försvarsmakten får. Uppdraget är 
direkt styrande och avgörande för de andra faktorerna och varje uppdrag är unikt i sig med 
alla de hot och möjligheter som ryms inom just detta uppdrag. 
 
 
1. Förebyggande diplomati ”preventive diplomacy” 
Ingen ammunitions insats. Vapen endast för personligt skydd t.ex. pistol 
Faktor: 10% 
 
 
2. Fredsskapande verksamhet ” peacemaking”, ”peace-enforcement”. 
Stor ammunitions insats, och mycket stor ammunitions insats. Med vapenmakt påtvinga 
parterna FN:s vilja och skapa avbrott i striderna, stillestånd och stabilitet. 
Faktor: 100 - 120% 
 
 
3. Fredsbevarande verksamheter ”peace-keeping”, 
Medel stor ammunitions insats. Med vapenmakt upprätthålla Internationell fred och säkerhet. 
Faktor: 100% 
 
 
4. Fredsbyggande verksamhet ”post-conflict peace-building”, 
Ingen ammunitions insats. Vapen endast för personligt skydd t.ex. pistol 
Faktor: 50 - 10% 
 



6.2.2 Andra steget, Personalen 
Vid en utlandsmission så består styrkans medlemmar av en rad olika människor represente-
rande lika många olika yrkesgrupper. En del är i så kallade stridande enheter andra skall 
arbeta vid staber och underhåll medan ytterligare en grupp kan tillhöra ett fältsjukhus eller ett 
kontor.  
Att utgå från att alla medlemmar av styrkan förbrukar samma mängd ammunition under en 
normal stridsdag är inte realistiskt. Ett förslag kan vara att, precis som indelningen av upp-
draget, indela personalen i olika nivåer eller grupper baserat på deras arbetsuppgifter.  
 
Låt mig anta att 20 % av personalen förbrukar 80 % av all ammunition. Samt att den största 
delen av styrkan, kanske 80 %, består av så kallad icke stridande personal. Till gruppen Direkt 
stridande tilldelas 100 % som beräkningsfaktor. De indirekt stridande ges faktor 20 % eller 
0,20 det innebär att de förbrukar endast en femtedel av vad grupp 1 förbrukar. Främst för att 
de kan ha en annan primär uppgift att lösa även under beskjutning. Den sista gruppen kan inte 
eller vill inte delta i någon form av strid, dock en parantes, vissa kan och vill deltaga, så för att 
följa regeln, 20 % av vad grupp 1 får tilldelat. 
 
Grupp 1. Direkt stridande, vakt och eskort, pansarskyttesoldater och motsvarande, rena sol-
datuppgifter som arbete. Har full vapenutbildning på gruppens samtliga vapen samt eget 
personligt vapen och vissa har dessutom pistol som sekundär beväpning. Personal som kan ha 
strid som förstahandsuppgift 
Faktor: 100 %. 
 
Grupp 2. Indirekt stridande. Främst stabsmedlemmar och underhållspersonal, soldater som 
har en annan arbetsuppgift än rena soldat göromål som arbete. De kan med lätthet deltaga i 
försvaret av campen, eskorter eller motsvarande. Har som regel full vapen utbildning och 
personligt vapen. Vissa personer har pistol som beväpning i stället för automatkarbin. 
Faktor 20 %. 
 
Grupp 3. Icke stridande. Präster och sjukvårdspersonal, soldater som inte har soldat eller 
stridande befattningar och som i undantagsfall skall kunna delta i försvaret av campen eller 
motsvarande. Har vapen i undantagsfall och endast för personligt skydd. 
Faktor 20 %. 
 
Att den sista gruppen inte förbrukar 20 % av ammunitionen är nog ganska uppenbart även för 
en novis på området. Faktum är att det sanna värdet är någonstans under 10 %. De två sista 
grupperna skulle i en verklig situation förbruka kanske 20 % tillsammans. Under 
beskjutningar av camper eller annan ”orolig tid” sitter mer än 80 % av personalen i 
skyddsrum och förbrukar då ingen ammunition. Den övriga 20 % av personalen som då har 
till uppdrag att förhindra ett eventuellt intrång, förbrukar i verkligheten inte heller någon 
mängd ammunition, enstaka skott kan dock avfyras. 
 
Erfarenheter från andra nationer som varit i krig de senaste åren ger en idé om hur man skulle 
kunde lägga upp ammunitionsberäkning. En tanke är att, baserat på dessa erfarenheter, att 
dela upp striden i tre delar. Första dagen, andra dagen och följande dagar. Lika viktigt är att 
titta på den beväpning som personalen har. Dels det personliga vapnet dels gruppens så 
kallade understödsvapen115.  

                                                 
115 Kulsprutor och granatgevär. 



6.2.3 Tredje steget, Beväpningen 
För vapnet AK 5 används hela askar á 30 patroner som riktmärke/mängd, hel ask eller fullt 
magasin, så långt som möjligt. Det ger flera fördelar i logistik sammanhang men även 
psykologiskt och pedagogiskt som exempelvis i utbildningen av den enskilde soldaten inför 
ett utlandsuppdrag. ”- Du har 5 st. magasin per dag till ditt förfogande!”  
 

Tabell 2   Direkt stridande 100 % 

VAPEN116 FÖRSVAR ANFALL  
Cal. Första dagen Andra dagen Första dagen Andra dagen Tredje dagen 

AK 5 (5,56 x 45) 150 90 120 75 30 
KSP 58 (7,62 x 51) 650 400 550 250 150 
HMG 50 cal.(12,7 x 99) 260 160 220 120 70 
Magasinen till AK 5 rymmer 30 patroner (150/30 = 5 askar ammunition) 
Banden till KSP 58 rymmer 50 patroner (650/50 = 13 band ammunition) 
 

Tabell 3   Indirektstridande 20 % 

VAPEN FÖRSVAR ANFALL  
Cal. Första dagen Andra dagen Första dagen Andra dagen Tredje dagen 

AK 5 (5,56 x 45) 30 20 25 15 10 
KSP 58 (7,62 x 51) 130 80 110 50 30 
HMG 50 cal.(12,7 x 99) 50 30 45 25 15 
Samtliga siffrorna är avrundade till jämna 5-tal för enkelhetens skull. 
 
Att enbart dela upp en strid i antingen Anfall eller Försvar är naivt. Många delar upp intensite-
ten i tre grupper eller nivåer: Hårda, Medel eller Lätta strider. Det är en mycket grov förenk-
ling av verkligheten men för att hålla matris tänkandet enkelt och funktionsorienterat. 
 

Tabell 4   Intensiteten 
VAPEN NIVÅ FÖRSVAR ANFALL  

Cal.  Första dagen Andra dagen Första dagen Andra dagen Tredje dagen 
 Hård 150 90 120 75 30 
AK 5  Medel 90 60 75 60 30 
 Lätt 60 30 60 30 30 
 Hård 650 400 550 250 150 
KSP 58  Medel 450 280 380 170 100 
 Lätt 270 170 230 100 60 
 Hård 260 160 220 120 70 
HMG 50 cal. Medel 200 110 150 70 40 
 Lätt 120 65 90 40 25 
 
 
Den logistikansvarige kan med denna modell beräkna högsta nivå och därifrån räkna ut den 
nivå som styrkan bör lagerhålla för att upp nå kravet på föreslagna DOS av ammunition.  

                                                 
116  Militära modellbeteckningar. AK 5 är automatkarbin modellnummer 5. KSP 90 är Kulspruta modell år 1990, 
KSP 58 Kulspruta modell år 1958. HMG 50 cal. är Heavy Machine Gun 50 caliber dvs. Tung kulspruta. 



Som ett alternativt till beräkningen på föregående sida, kan man använda procent. Beräknad 
ammunitions åtgång för AK5 för nivån Medel i situation Försvar. Då förbrukar soldaten ca 
100 patroner första dagen enligt tabell 6. Följande dag förbrukas 60 % av 100 patroner. I 
situation Anfall så förbrukar samma soldat 85 % av 100 och tredje dagen 25 %. Precis som 
den i uppsatsen redovisade 80/20 – regeln förutsåg. 
 

Tabell 5   Procent 

VAPEN NIVÅ FÖRSVAR ANFALL  
Cal.  Första dagen Andra dagen Första dagen Andra dagen Tredje dagen 

     45 % 25 % 
AK 5  Medel 100 60 % 85 % 45 % 25 % 
 Lätt 60 60 % 85 % 45 % 25 % 

 
I avsnittet 3.5 redovisades tabell 1 om förhållandet vikt antal patroner per kilo på en förut-
bestämd vikt. Ur teknisk, ekonomisk och logistik synpunkt inställer sig naturligtvis frågan 
varför man har en mässingshylsa? Varför transportera fram så mycket material som dessutom 
är ett problem? Den svarar ensamt för ca: 50 % av den totala ammunitionsvikten och är den 
vanligaste, troligen enda, orsaken till eldavbrott, det vill säga att vapnet hindras att fungera 
normalt under eldgivning. Tomhylsan fastnar på ett eller annat sätt, i vapnets utkast. Ett 
sådant eldavbrott får kanske ödesdigra konsekvenser för den enskilde och hela gruppen med 
soldater. 
 

Tabell 6   Förhållande hylsan av totalvikten 

Kaliber Totalvikt  
gram 

Kula 
gram 

Krut 
gram 

Hylsa 
gram 

% 
av totalvikten 

7,62 x 51 23,8 9,5 2.9 11,4 47.9 % 
5,56 x 45 12,2 4,0 1,5 6,7 54,9 % 

      
 
Det har funnits alternativ, allt sedan 1967 då H & K utvecklade vapnet G11. Är inte mässings-
hylsa överflödig i en modern armé? Om Framtidens vapen/ammunition117. 
 

                                                 
117 www.fmv.se. Förvarets Materielverk, Välj Projekt och tjänster, Fin kalibersystem, Teknisk Prognos 95. 



7. Slutsatser 
 detta kapitel beskrivs hur Försvarsmakten använder de nationella styrsystem för ett 
internationellt uppdrag. Vidare presenteras hur beslutsfattare värderar och hanterar för-
hållandet risk och ekonomi. Avslutningsvis presenteras en modell som förslag till en för-
bättrad strategisk materialhantering 

 
 
• Syftet med detta arbete var att med Försvarsmakten som utgångspunkt, identifiera vilka 

modeller som används för strategisk materialhantering i ett internationellt uppdrag. 
 
 
Resultatet av undersökningen visade att det system som används idag är illa anpassat för den 
situation som det skall verka i. BERMUS är det systemet som Försvarsmakten använder idag 
för beräkning av bland annat ammunition och det är anpassat till ett försvar av Sverige. Man 
utgår med andra ord ifrån att en fiende skall slås på svensk mark. En FN-mission ligger på 
andra sidan av denna konfliktlinjal, dess raka motsats. Jag valde också att söka information 
och kunskap i företagsvärlden så att en jämförande studie kunde göras. Resultatet av en 
tidigare gjord undersökning visade att företag förlitade sig på intuition och erfarenhet när 
materialplaneringsmetod valdes. Det berodde inte bara på okunskap utan framförallt av ett 
individuellt förändringsmotstånd till nya förhållningssätt (kognitiva dissonans) orsakad av 
organisatoriska villkor eller principer. Man chansar helt enkelt, både hos företag och i 
Försvarsmakten vid beräkningen av strategiskt material. 
 
 
• Vidare avsågs att identifiera och undersöka hur beslutsfattare inom försvarsmakten 

värderar och hanterar förhållandet risk mot ekonomi i praktiken under dessa uppdrag.  
 
 
Identifieringen var förhållandevis lätt enär intervjuerna gav svaren som bekräftade den 
presenterade tesen. Dessutom uppmanar Armé Reglementet 2 att chefer skall agera genom att 
ta och behålla initiativet. Ta de risker detta kräver. Resonemanget uppmuntrar till 
chanstagningar, dåliga och farliga beslut. Samtliga intervjuade svarade att uppdraget skall 
vara styrande, inte ekonomin. ”Bör ha relativt stor handlingsfrihet och inte vara styrd av eko-
nomiska begränsningar eller hänsynstaganden.” De risker som urskiljdes baserades kanske på 
egna erfarenheter. ”- En risk är ju att man har felbedömt läget helt och hållet!” Vissa militära 
beslutsfattare hade dock en form av modell eller en vetenskapliggrund som utgångspunkt för 
sin riskhantering men normen var annars Ad Hoc. I förhållandet med de tre nyckelord för 
strid Skydd, Eld och Rörelse prioriteras nästan alltid elden det vill säga ammunitionen och på 
bekostnad av de övriga två men kanske centralare, helt utan hänsyn till kostnaden.  
 
 
• Avslutningsvis avsågs att inleda arbetet med att ta fram förslag till förbättringar, för 

styrning av strategisk materialhantering. Arbetet presenterar en modell som utarbetats i 
samband med detta arbete och testats. Se avsnitt 6.2 – 6.4. Modellen är i första hand 
skriven för Försvarsmakten och de olika internationella uppdragen men kan lika gärna 
användas till andra verksamheter till exempel för Hemvärnet eller för Näringslivet. Det 
som förändras är rubrikerna och villkoren för principen kvarstår. 
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8. Avslutande diskussion 
etta kapitel brukar kunna anses vara friar från formalia än de övriga. Här kan 
författaren själv komma med något friare tankar kring det undersökta ämnesområdet. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier. 
 

Det kommer att krävas insatser från många olika delar av det svenska samhället för att möta 
framtiden och den konkurrens som redan nu skymtas där. Projekt blir allt vanligare som 
arbetsform och används företrädesvis vid komplexa uppgifter som kräver kompetenser från 
olika delar inom organisationen. Idén är oftast att skapa tillfälliga team vid sidan av den 
ordinarie organisationen, med uppgift att lösa ett speciellt problem. En god grund för att 
organisationen snabbare ska kunna anpassa sig till varierande krav är den ökade kompetensen 
och den samlande erfarenheten, i en väl fungerande grupp.  
 
För att en grupp skall kunna fungera optimalt bör ledningen ha kunskap om gruppdynamik 
och ledarens roll. Men hur vill gruppmedlemmarna att en ledare skall vara och hur vill de att 
ledaren utöva sitt ledarskap? Ofta nämns begrepp såsom förtroende, ansvar, förebild och rätt-
visa, men lika ofta listas egenskaperna: Beslutsförmåga. Simultankapacitet. Stresstålighet. 
Samarbetsförmåga. Pedagogiska färdigheter. Auktoritet. God analytisk förmåga, Tekniskt 
kunnande. Dessa egenskaper är knutna till en roll, men kan sägas vara allmängiltiga118.  
 
Det borde vara vår strävan att utöka försvarssamarbetet med de Nordiska länderna, i första 
hand och resten av Europa, i andra hand. Enbart en samverkan i fråga om logistik skulle 
omedelbar leda till koordinerings- effektiviserings- vinster och bättre ekonomi. En bland 
många fördelar är ökad säkerhet, genom att antalet leveranstillfällen ökar samt möjligheten att 
lagerutjämning eventuella överskott från någon av de deltagande nationerna. Små lager 
spridda över flera enheter innebär lite riskexponering och när en evakuering måste 
genomföras innebär små lager flera fördelar, transport kapacitet, personal och kostnad. Stora 
lager är alltid en risk, även inom näringslivet. Försvarsmakten har tidigare haft, och har en 
ledande roll, i många andra länder, i utveckling av bland annat logistik, ledarskap och 
pedagogik. 
 
Kvalitet och kvalitetsstyrning är bara en fråga om ledarskap och inget annat än ledarskap! 
 
1993 föredrog utrikesministern de årets utrikesdeklaration inför riksdagen. ”Är vi beredda att 
låta våra soldater skapa fred med våld och dö i strid utomlands?” Jag frågar: Är vi det?  

8.1. Lärdomar finns 
Historiska fakta finns, om man vill läsa. Jag har försökt att påvisa denna realitet, problemet är 
sedan tidigare känt, till med före Napoleon. Det nationer som varit i väpnade konflikter de 
senaste tio åren är nationer som alla betalt ett hög pris för denna kunskap, inte minst i mänsk-
ligt lidande. Sverige, som nation, har lyckats undvika att hamna i krig i nästan 200 år. Tack 
och lov säger väl de flesta av oss, även om Sveriges neutrala roll under och efter andra världs-
kriget har ifrågasatts. En följd av att vi klarat oss undan krig och elände är dock att personalen 
i den svenska Försvarsmakten därigenom saknar praktisk kunskap om, och sannolikt därmed 
också realistisk syn på stridens konsekvenser. Det innebär också att den svenska 
befolkningen, generellt sett, är alltför naiv och okunniga inför krigets realitet. Den kunskap vi 
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ändå besitter om krigets konsekvens för bland annat den mentala hälsan, har vi därför varit 
nödgade att införskaffa från sådana länder som varit i krig. Länder från vilkas öppna källor vi 
kunnat hämta systematisk och vetenskapligt sammanställt material omfattande stridens 
konsekvenser är framförallt Israel, England och USA119. Det är en förmån för oss i Sverige att 
få tillgång till den kunskap och de erfarenheter som andra tvingas betala ett så högt pris för, 
att få. 
 
Frågorna kring strategisk materialhantering är inte enbart frågor för ett FN uppdrag utan är 
lika aktuella för näringslivet men borde kanske framför allt finnas i de statliga organisationer 
som arbetat med hjälp och stöd till u-länderna. Det tänkande, den modell som jag presenterat 
kan appliceras på svenska företaget som provborrar efter olja i södra Sudan eller på 
reservdelshanteringen, kanske på en ny marknad, eller en livsmedelsbutik i Sverige. Vad som 
är strategiska materialet varierar och är inte det samma för minröjning i Afghanistan som ett 
dammbygge i Kina, även om grundbehoven är samma. 

8.2. Miljöaspekten 
Till ovan förda resonemang måste även miljökonsekvensen läggas in. Efter avslutat projekt, 
FN-mission eller hjälpsändning, så bör (egentligen skall) området där ”basen” befann sig, 
återställas till sitt ursprungliga skick, om möjligt. Den negativa miljöpåverkan bör minimeras. 
Den positiv miljöpåverkan så som nya vägar, reparerade broar, renoverade hus och annan 
infrastruktur är bra miljöpåverkan och dessa bör vara kvar, som ”minne” efter vår insats. Allt 
som lokalbefolkningen kan dra nytta av och som är till allas fördel skall naturligtvis lämnas 
kvar. En fabrikslokal som svenskarna använt som förläggning eller förråd har kanske ny el-, 
värme- och vatteninstallationer som kvarlämnas till ägarens fördel. En stor goodwill effekt 
uppstår som svensk näringsliv senare kan kapitaliseras i form av nya kunder och nya order i 
det nya landet.  
 
Det kan nog oftast förbises men är nog lika viktig aspekt som själva, FN-uppdraget även om 
den massmediala bevakningen upphört. Vi har som regel en mängd fordon och annan utrust-
ning med oss som behöver driv- och smörjmedel. Detta medför ett visst spill och påföljande 
kontaminering av marken. Efter avslutad mission så städar och sanerar den sista projekt-
gruppen området. Lokalbefolkningen som kanske genomlidit mycket under åren, skall under 
inga omständigheter utsättas för de risker som en kontaminering av marken har inneburit. Det 
är min förhoppning och önskan att detta är gällande även för svenska statens uppdrag och att 
dessa regler skall gäller svenska företag på internationella uppdrag. Sverige som ofta vill slå 
sig för bröstet som ”Bror Duktig” i Världen har här möjligheten att vara ett föregångsland när 
det gäller hanteringen av utlandsprojekt. 

8.3. En förändrad syn 
I militära sammanhang har logistik varit sammankopplat med effektiva förflyttningar och för-
sörjning av trupper, något som är en avgörande faktor för utvecklingen och utgången. Det var 
emellertid kriget i Persiska viken 1991, som förändrade synen på logistik en gång för alla. 
 
Det kan innebära att den svenska Försvarsmakten åter bli ledande när det gäller forskning och 
utveckling av logistik. Det finns flera fördelar inom organisationen som inte har nyttiggjorts 
på ett målinriktat sätt. Att organisationen nu genomgår den största förändringen någonsin är 
sant men detta innebär inte att försvaret måste vara passivt och se på när samhället förändras. 
Försvaret är en del av samhället och kan leda utvecklingen och forskningen på områden som 
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logistik dessutom kan fullskaliga experiment genomföras utan risk för kärnverksamheten. 
Andra ämnesområden att beakta är ledarskap, organisation, styrsystem och pedagogik. 
 
Näringslivet kan sedan tillgodogöra sig dessa kunskaper och erfarenheter. Försvarsmakten har 
alla möjligheter att utveckla hypoteser och sedan verifiera dessa genom fältförsök både inom 
landet och vid internationella operationer. Om svensk industri skall fortsätta att vara världs-
ledande så krävs en insatts från hela samhället, inte bara Universitet och Högskolor utan även 
Försvarsmakten. Det kan också vara ett steg i den akademisering av organisationen som har 
förts fram i olika artiklar och debatter i militära samanhang. Ett privat företag har inte samma 
resurser, vare sig ekonomiska eller personella för att kunna genomföra försök med nya och 
obeprövade metoder, dessutom bör ett privat företag generera vinst åt aktieägarna. 

8.4. Bara skräp 
Den största svårigheten är inte att få in varor utan att få ut skräpet. Människan behöver ca 3 
liter dricksvatten per dag och tvätta sig varannan dag med ½ - 1 liter vatten. Hur hanteras ett 
total stopp i avloppet i en vecka? Enskilt och per kvarter, döda djur och människor? Det är ett 
område som oftast glöms bort eller negligeras helt är logistik bakåt. Efter flodvågen som 
drabbade bland annat Thailand och orkanen i södra Sverige 2004/2005 behöver logistik bakåt 
ingen mer argumentation. 
 
General Schwarzkopf påtalar detta i sina fem regler. 
 
1. Att se till att mitt förband alltid är redo för strid. 
2. Att ta hand om soldaterna. 
3. Ta hand om soldaternas familjer. 
4. Att det som motiverar soldaterna att gå i strid är lojaliteten till varandra, kamratskapet.  
5. Jag skall vara lärare och handledare, FÖREBILD. Och detta kan gälla för alla företag och 

organisationer, utan större omskrivning. 
 
”Faror för förbandets personal handlar om allt från trafikolyckor till minolyckor, till en 
situation med eldgivning. Sedan har vi den sociala risken, när den som är på utlandsmission 
lämnar sin familj och deras trygghet. Det är klart att det blir komplikationer. Den tredje 
risken, att du själv som individ, får uppleva saker som är traumatiska120. Med andra ord,  
Ta hand om personalen! 

8.5. Tillsammans 
Efter genomförd ammunitions och sprängämnes inventering vid Nordisk Polska brigaden 
sommaren 1998 framgick det att den svenska bataljonen hade ett lageröverskott på 14 ton 
sprängämnen som såldes till Norge som hade ett underskott vid tiden för inventeringen. Kan 
samma smidiga hantering utövas när det gäller ammunition? Ett sådant samarbete borde i 
första hand utvecklas och etableras mellan de nordiska länderna. Ammunition är i dag en 
nationell angelägenhet och transport kostnaden står inte i proportion till volymen. Fördelarna 
med ett samarbete är många, inte minst ekonomiska. De nordiska länderna har dessutom 
samma kalibrar och liknade logistiktänkande och vi har ju klarat av att samarbeta när det 
gäller flygtransporterna till och från Libanon och i frågan om SISU vagnarna från Finland. 
Kanske vi rent av kan fördjupa och vidare utveckla det gemensamma logistiksystem, som 
finns idag. Norge och Danmark är redan medlemmar i NATO och Sverige har idag ett NATO 
likt system. Andra författare har kommit till samma slutsats i frågan som jag. 
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Så här skriver överste Urban Jonsson under slutsatser i sitt inträdesanförande i KKrVA avd 
IV, 2 nov. 1999. ”Eftersom Sverige är alliansfritt och inget tyder på att en förändring i detta 
avseende kommer att ske inom överskådlig tid, måste en inriktning ske mot de organisationer 
som på sikt gynnar anpassning situationen. Eftersom alla samarbetsorganisationer i dag på 
ett eller annat sätt är knutna till NATO finns det ingen garanti för Sverige att i en upp-
seglande kris erhålla stöd från medlemmar inom NATO. Den väg som Sverige kan och bör 
välja är att verka för ett utvidgat försvarsmateriel samarbete inom EU. Bedöms EU inte var 
alternativet återstår anslutning till NATO för att få trovärdighet i ett anpassningsförsvar”. 
Konfliktforskare Mike Winnerstig (2004) vid Totalförsvarets forsknings institut i Stockholm 
(FOI) säger: ”Om ett par år kommer endast två läder i Europa att INTE vara med i NATO. 
Det ena får inte och det andra vill inte! Albanien får inte och Sverige vill inte. Till och med 
Ryssland har idag ett större engagemang i NATO än vad Sverige har”. 
 
Med detta som bakgrund kommer frågan om den verkliga orsaken till det svenska engage-
manget internationellt och den skiftning som skedde i och med vårt tillbakadragande från 
Libanon och till insatserna i Bosnien. Skall ekonomin styra eller finns det andra faktorer som 
avgör det svenska engagemanget? Försvarsmaktens agerande på den internationella arenan 
avser inte endast det osjälviska uppoffrandet från en givmild nation, som många tyckts tro, 
utan är lika mycket en scen, till att återigen bli ”ett säkerhetspolitiskt dynamiskt instrument”, 
det vill säga resultatet av den förda politiken, utrikespolitiken. Den svenska Försvarsmakten 
visar upp sig, sin kompetens och duglighet för att skapa förtroende för den svenska utrikes-
politiken och skapa förutsättningar för dialog. Försvarsmakten visar sig och sina produkter. 
Sverige har tagit ner den nya CV 90 (Stridsfordon 90) till Liberia. Det höjer inte säkerheten, 
bidrar inte till att lösa uppgiften och tillför inget stridsmässigt men försämrar ekonomin efter-
som det är 3 ggr dyrare att köra CV 90 jämfört med SISU vagnen.  
 
Möjligtvis visar det styrka (Show of Force) för parterna i konflikten. Men det egentliga syftet 
är att marknadsföra Sverige/Försvarsmakten/Förmågan och Produkten. Borde det inte finnas 
ett konto för PR istället? Det finns med andra ord andra variabler i det svenska engagemanget 
internationellt än bara fred, risk och ekonomi. 
 
Detta arbetes största fördel och möjlighet är i en annan miljö och under ett annat synsätt dess 
största begränsning och nackdel. Precis som all utbildning och erfarenhet i livet. 

8.6 Förslag till fortsatta studier 
En intressant forskningsuppgift vore att undersöka hur icke militära cheferna som behandlar 
frågan om risk och ekonomi i sina planer och prognoser. Hur hanteras risk och ekonomi hos 
SIDA? Har vi gjort konsekvensbedömningar angående vår u-hjälp och vårt bistånd ? 
 
Ett annan forskningsuppgift som vore intressant att undersöka vore hur modellen implemente-
rats i ett svenska företag och hur stora besparingar ett systematiskt förhållningssätt till 
logistik/risk och ekonomi kunde ge. 
 
 
Enkelheten bidrar mycket ofta till framgång!  
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Bilaga A  
 
Enligt stående bataljonsorder för den svenska bataljonen i Bosnien, BA09 
redovisas följande punkter. 
 
14.4.1 Generella riktlinjer. 
 
Inom bataljonsområdet avgör kompanichef vilken underhållssäkerhet som skall medföras. Fri-
stående enheter skall dock alltid ha fyra dygns underhållssäkerhet avseende reservlivsmedel, 
vatten och ammunition. Enskilda fordon utanför NORDPOLBde - område skall alltid medföra 
en underhållssäkerhet av minst fyra förpackningar reservlivsmedel samt fyra flaskor vatten. 
 
Inom bataljonen skall finnas lagringskapacitet för 14 dygns behov avseende färskvatten. Den 
beräknade åtgången vatten på flaska är cirka ett tusen liter per dygn under sommarhalvåret. 
 
14.4.2 Reservlivsmedel och vatten (Klass 1) 
 
Bataljonen skall ha sju dygns underhållssäkerhet avseende reservlivsmedel och flaskvatten. 
 
14.4.3 Drivmedel, oljor och fetter (Klass 3) 
 
Vid STR-komp skall sju dygns underhållsäkerhet för bataljonens behov innehållas. 
lagringskapacitet skall finnas för 14 dygns behov för bataljonen. 
 
Beräknad drivmedelsåtgång per dygn: 
 
Vinter 
 
– Diesel 8,0 m3 

– Bensin 0,5 m3 
–Fotogen 0,5 m3 
 
Sommar 
 
– Diesel 4,0 m3 
– Bensin 0,1 m3 
– Fotogen 0,2 m3 
 
 
14.4.4 Ammunitionstjänst (Klass 5) 
 
Vid bataljonsammunitionsplatsen skall förvaras ammunition för minst tre (3) dygns behov för 
bataljonen. 
 
Kommentar: Som läsaren kan se finns klara direktiv och riktlinjer för hur mycket 
reservlivsmedel, vatten och drivmedel som förbrukas, lagerhålls och dessutom definitioner på 
vad ett dygnsförbrukning är, på alla punkter utom i frågan om ammunition. Till detta säger 
stående bataljonsorder att lagret endast skall vara 3 DOS för bataljonen, medan direktiven 
från brigaden säger 7 DOS.  I verkligheten var det 14 DOS. 
 



Bilaga B 
 
UNIT:NORDPOL BDE    AS OF:291300B MAY1998 
       

UNIT 
CO´s 
Asses-
ment 

   
 

      7 
DOS 
STOCK 
CL 
 I 

3 
DOS 
STOCK 
CL 
III 

7 
DOS 
STOCK 
CL 
V 

NSE 
DOS 

 

CL   CL 
 I       V 

PERS 

  AUTH FMC REC AUTH FMC REC AUTH FMC REC  (BULK)    

DAN 
BN GR 7 6 1 37 37  10 10  7 7 7 7 7 583 

FIN 
BN GR 28 28        7 9 7 0 0 264 

NOR 
BN 

AMB 27 23 4       7 12 7 7 7 312 

POL 
BN GR 18 17 1 10 10     7 7 7 7 7 369 

SWE 
BN GR 31 31        8 11 14 0 0 352 

HQ- 
COY GR 1 1  6 6     7 7 7 0 0 157 

BDE                2380 
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Förklaringar till Bilaga B. 
 
Det är en veckorapportering över brigadens viktigaste logistiska och strids förutsättningar. 
 
Längst till vänster finns kolumnen med de enheter som står under brigaden, dvs. de enskilda bataljonerna. I detta fall har varje land som bidrar 
med trupp en bataljon. 
 
Kolumn två från vänster är CO´s(Commanding Officer) bedömning av det totala läget för respektive bataljon. I detta fall en general. GR är grönt 
vilket också färgen i rutan visar AMB som är en förkortning av Amber som innebär orange men är här gult. Orsaken till detta är att viss nivå av 
procent av näst kommande tre kolumner understiger 10 %. (27/4 = 14.8%). Den norska bataljonen har 4 st hjulgående pansarvagnar av 27 på 
reparation. Polackerna har 1 av 18 på reparation.  
 
Näst kommande tre kolumner avser bandgående pansarvagnar och de sista tre avser stridsvagnar. 
 
De fyra näst kommande kolumnerna är de centrala för strategisk materialhantering. G4, NATO beteckning för logistikavdelningen, har 
huvudansvaret för hela brigadens försörjning när det gäller CUI (Common User Item) som räknas som multinationellt ansvar. Dessa varugrupper 
eller klasser är: Klass I Färsk mat, Vatten på flaska, vatten på tank (för den personlig hygien etc). Klass III Drivmedel och Klass IV Bygg och 
konstruktions material.   
 
Samt övervaka NCUI (Non Common User Items) som i huvudsak är varje nations eget ansvar men som leds och koordineras av G4. Dessa är: 
Klass I Strids/överlevnads livsmedel, Klass II reservdelar, Klass III olja och smörjmedel, och Klass V Ammunition. 
 
Det är i dessa kolumner som begreppet DOS finns, (Days of Supply). Kravet är att varje bataljon skall ha minst 3 DOS av Klass III, Drivmedel, i 
lager. Sverige har 11 dagar eller nästa 4 gånger så mycket. Se bilaga B. Klass V är ammunition och Sverige dubbelt så mycket i lager. 
 
Näst sista kolumnerna redovisar lager situationen vid NSE (National Support Element) i staden Pecs i södra Ungern som är en nationell 
stödfunktion utanför det aktuella operationsområdet. Den sista kolumnen avser det aktuella personalläget. 



Bilaga C 

 
F. Comparison actual stock holding with actually needs (liter): 
 

 DANBN FINBN NORBN POLBN SWEBN HQ +MP 
COY 

actual 108 000 24 000 80  000 28 000 56  000 18  000 
 

stock 
holding 

   16 500 
(benzine)

  

holding
needs 

maximum 94 500 21 000 28 000 28 000 28 000 10 500 
 

stock minimum 40 500 9 000 12 000 12 000 12 000 4 500 
 

 
G. NSG (f)  - 11 DOS constant stock level  +  to 11 DOS stock rolling (liter): 
minimum 330 000   maximum 660 000 
 



Bilaga D 
 
NORDPOL Bde. HQ. 
 
Brigad högkvarteret är placerat i staden Doboj, mitt i brigadens AOR (Area of responsibility). 
Eftersom operation är NATO led, är högkvarteret också organiserat enligt den principen.  
Man har 6 celler eller avdelningar som alla börjar på G (för General). G1, G2 etc logistik av-
delningen heter G4. En av G4 uppgifter är att sammanställa statistik från bataljonerna och pre-
sentera aktuellt logistikläge för generalen vid veckans slut. Denna veckorapport skickas dess-
utom vidare till Divisions högkvarteret och bearbetas av personalen vid LNO G4 TFE.  
(Liaison Officer Logistics Task Force Eagle) 
 
Arbetet vid G4 består i att samordna och koordinera alla transporter genom AOR, inventera 
och uppdatera alla brigadens lager. Samt leda inspektioner av EAF sites. Vid återkommande 
intervall inspekteras också livsmedelsleverantörer och livsmedelsfabriker runt om i Europa, 
främst Danmark. (De har huvudansvaret för mat leveranser till brigaden även färsk mat, utom 
bröd som inköps lokalt. Huvudleverantören är ett företag som heter Danish Camp Supply.) 
 
Avdelningen skall samverka och koordinera med US Div HQ och underhållsbasen i staden 
Pécs i södra Ungern. G4 har huvudansvaret för hela brigadens försörjning när det gäller CUI 
(Common User Item) som räknas som multinationellt ansvar.  
 
Dessa varugrupper eller klasser är: Klass I Färsk mat, Vatten på flaska, vatten på tank ( för 
den personlig hygien etc). Klass III Drivmedel och Klass IV Bygg och konstruktions 
material.   
 
Samt övervaka NCUI (Non Common User Items) som i huvudsak är varje nations eget ansvar 
men som leds och koordineras av G4.  
 
Dessa är: Klass I Strids/ överlevnads livsmedel, Klass II reservdelar, Klass III olja och 
smörjmedel, och Klass V Ammunition. 
 
Brigaden är den arbetsenhet som brukas i SFOR. Brigaden löser uppgiften och bataljonerna är 
verktygen som effektuerar. Generalen bestämmer, efter samråd eller utredning, en nivå på re-
spektive klass. Så gjordes angående vatten och ammunition under våren 1999. Det är detta 
arbete som sedermera ligger till grund för denna uppsats. En total vapen och ammunitions in-
ventering genomfördes på samtliga bataljoner inom brigaden, koordinerad av G4. 
 
Skillnaderna mellan de olika beslutsnivåerna är stora och klart markerade. På Högkvartersnivå 
planerar och leder man den övergripande verksamheten men båda begreppen volymer och 
personal så pass stora och omfattande att dessa inte är direkt greppbara för människor. 
Leveransvolymer på 200 ton mat per dag och personalstyrkan är från 15 - 30 000 man.   
 
På brigadnivå är arbetet mer mot att koordinerar. På denna nivå är både volym och personal 
storleken synbar och personliga kontakter med enskilda befattningshavare och annan personal 
är möjlig. Brigaden består av ca 3000 man. Under UNPROFOR tiden,  närmare bestämt i 
slutet av 1993, fanns det närmare 23 - 25 000 man från 25 nationer i operations området dvs 
de olika sektorerna i Kroatsien. Varje vecka transporterades och distribuerades ca 15 000 cum 
bränsle samt hanterade 60 ton smörjmedel för FN. Totalt sett körde de olika transport kompa-
nierna  ca 25 000 km per vecka.  



Vid en rotation (byte av personal, bataljon ) f.o.m. 09 11 93 t.o.m. 15 10 93 så transporterade 
FN ut 26 400 man och in 27 500 man, eskaleringen hade påbörjats.  
 
Varje dag fanns det 1 700 FN- fordon i rörelse i operations området. Det var olika typer av 
konvojer och hjälpsändningar. FN planerade och genomförde en ökning av sin närvaro främst 
i själva Bosnien- Hertzegovina under 1994 till nästa 40 000 man in 39 000 ut samt en ökning 
till 1 900 fordon.  Det innebär en styrka på nästan 4 Divisioner. I en annan jämförelse så hade 
man under 1993 ca 257 företag/uppdrag per dag, 1994 var man uppe i 340 företag/ uppdrag 
per dag. 
 
På bataljonsnivå är arbetsuppgifterna annorlunda och kan beskrivas som närmare huvudverk-
samheten, fredsuppdraget.  
 
 
Efter det att Sverige avslutade uppdraget i Bosnien tvingades SWEDINT ta hem överskottet 
med flyg, kostnad 330 000:-. För enkel resa. 
 
Ammunition per kaliber, antal och vikt i kilogram som hemtransporterades från BA99 
 

Kaliber Antal Vikt Special* 
5,56 177 925 2 480 kg 720 
7,62 25 721 758 kg 800 

9 mm 46 988 660 kg  
12,7 18 285 3 139 kg  

    
* Avser lösammunition. 
 



Bilaga E 

Behållaren  
Rent skräp, En tanke kring förpackningar, emballage och behållare. Förpackningarna till 
ammunitionen är en saga i sig. För att koppla till total logistik begreppet och det många 
gånger glömda synsättet med kunden i centrum/kundorientering så kommer jag in på hur em-
ballaget kan återanvändas. En måhända oväsentlig del för hungrande människor i ett härjat 
land men förpackningen kan ha mer än en funktion om den inte betraktas som skräp. För hur 
kan länder som Afghanistan och Somalia ta hand om emballaget, som är vårt skräp, trots allt.  
 
Under operationer i Afghanistan så släpper Amerikanarna ner så kallade MRE, (Meals Ready 
to Eat). För det första så släpper de ner en del i minfälten och för det andra så släpper de ner 
sin skräpkultur. Det är stora mängder plast och förpackningsmateriel som dessa innehåller. 
Man eldar naturligtvis upp skräpet och förgiftar därmed allt i omgivningen. Att redogöra för 
vad röken innehåller och dess skadeverkningar går utanför detta arbete. Problemet med min-
fälten är nog uppenbar. Förpackningen, emballaget eller behållaren kan inte återanvändas. 
 
Primärt kan den innehålla exempelvis ris, mjöl eller matolja och tjänar som transportför-
packning från lagret till hjälporganisationen. Det skall vara lätt att packa i fartyg, flygplan 
eller på lastbilar och skall rymma mycket i förhållande till den volym den tar upp. En säck 
innehåller förhållandevis mycket och har lite emballage. Men kan säcken återanvändas? 
 
Sekundärt kan dessa förpackningar användning hos de organisationer som arbetar med 
hjälpen, en fördel är om förpackningen är, så att säga, portionsanpassad. En förpackning 
överensstämmer med storleken på en gryta där gröten kokas. Förpackningen skall då klara 
hårdare hantering och lagring. Det viktigt är att förpackningen inte medför ett avfallsproblem.  
 
Tertiärt kan förpackningen vara av stor betydelse för människorna i det mottagande området. 
Även i Sverige använder många oljefat till att samla upp regnvatten från stuprännor, halveras 
och används som grillar eller rent av bara som förvaringskärl. Och allt detta är möjligt efter en 
enkel rengöring. I ett mottagarland, för en hjälpsändning, kan förpackning vara mer värdefull 
för den behövande än innehållet. Bristen på kärl att transportera det värdefulla färskvattnet är 
en stor bristvara, speciellt om de tvingats lämna hus och hem i all hast på grund av stridigheter 
eller naturkatastrofer. Det kan alltså vara så att tertiärt är förpackningen eller emballaget det 
viktigaste och symboliskt mest betydelsefulla för de nödställda. 
 
Projekt att utforma och utveckla förpackningar efter kundens eller slutanvändarens kravspeci-
fikation kan leda till oanade positiva goodwill effekter. Målsättningen skall vara att allt skall 
kunna användas/återanvändas av behållaren. (Den som behåller). 
 
Detta kan inte vara allt för svårt att förstå att ett genomtänkt koncept kan leda till oanade 
vinster inte bra logistikmässigt utan även mänskligt. En tio liters plastbehållare med stor 
skruvlock kan vara det som i praktiken räddar tusentals liv. Att den primärt innehöll matolja 
är inte det centrala utan det faktum att vattnet kan transporteras långa sträckor och lagras utan 
att kontamineras av vare sig damm eller flugor är den största vinsten för den nödställde.  
 
Man kan med fördel ifrågasätta allt emballage och alla förpackningar Om situationen är sådan 
att hjälpsändningen endast kan levereras från luften så ställer det ännu större krav på förpack-
ningen och leveranssättet. Här finns det många vinster att hämta i dagens system och fina 
möjligheter till utveckling. Min tolkning av Ockhams rakkniv! 



Bilaga F 
 
Frågor: 
 
Sannolikhetstänkande? 
 
Hur gör ni i dag när ni skapar en sådan här styrka? 
 
Hur har man tidigare tänkt kring dessa frågor? 
 
Hur får ni uppdraget att skapa en sådan här styrka? 
 
Hur uppfattar chefen uppdraget? Uppfattar man målet klart? 
 
Vilken information får ni och från var? Ramar, begränsningar? 
 
Hur gör ni med personalen? Hur väljer ni? 
 
Hur ser ni på erfaret folk i en sådan här mission? Flera missioner bakom sig. 
 
Hur tänker man som ansvarig, kring detta? 
 
Förväntningar på bataljonen? 
 
Hur gjorde ni med YX 01? 
 
Hur ser ni på risk?   Vad är risk för er?  Vilka risker finns det enligt er? 
 
Hur gör ni vid bedömningen av risk? Mäter risk, skala, norm? 
 
Skall man tänka på ekonomin överhuvudtaget, worst chase scenario. 
 
Beredskap vs. Ekonomi, Hur uppfattas det? 
 
Hur stor del av total kostnaden är ammunitionen? 
 
Ekonomiskt ansvar? Om kostnaderna stiger? 
 
Ekonomi vs. Lösa uppgiften? Om lösa uppgiften bara gäller så dräneras organisationen på alla 
resurser på sikt.  
 
Hur styr en beslutsfattare olika/ dessa/ operationer? Styr modell. ”modellen” 
 
Vad belönas? 
 
Ni är under FN eller NATO, kan svensk uppdragstaktik då gälla? Eller? 
 
Hur beräknar ni mängden vatten, mat, drivmedel och per enhet, person dag, lager. 
 



Beräkningen av ammunition sker på vilket sätt? 
 
Har det funnits en tradition kring detta? Finns det ”tumregler”? 
 
Jag har noterat att det är samma mängd per vapen från Lib till BA99. Kommentar. 
 
Hur ser ni som beslutsfattare på ekonomi? Hur styr ni ekonomin? 
 
Vad är ett prioriterat område?  
 
I en artikel, ingen beräkning, intuition och erfarenhet.? 
 
Säkerhetslaget, hur beräknar man det idag? Hur bedömer ni risken, Slut lager? 
 
Hur väger ni risken ”slut lager” jämfört med kostnaden för ett för stort lager, olämpligt stort 
lager? Förhållningssätt till Risk vs. Ekonomi ? 
 
Kosovo, 7 DOS lager, svenskar i strid i dagar, åtgärder? ( Se om perspektiv.) 
 
Hur beräknar ni IE (Environmental Impact) ? Dels logistik- dels närvaro- mässigt. 
Tunga transporter, ökad olycksrisk, vägslitage, nedsmutsning, köp av bröd, frukt och 
grönsaker,. Spill och avfall, etc. 
 
Hur ser ni på interaktionen med lokalbefolkningen? 
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