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Vad kan vi göra för att hantera 
”svarta svanar” i försörjnings-
kedjorna?

Thomas Ekström



Brasklapp

• Förra veckan inträffade en disruptiv
händelse (Black Swan event):

• Sverige lämnade den 18 maj in en 
ansökan om medlemskap i NATO

• Detta fick mig att delvis tänka om 
innehållet i denna presentation…

• Möjligen har jag inte hunnit tänka 
klart ännu…



Vem är Thomas Ekström?

• Arbetat nästan 30 år med militär FoU
• Arbetat drygt 20 år med forskning om militär logistik
• Forskar nu på resiliens i militära försörjningskedjor
• Arbetat en knapp vecka sedan Sverige lämnade in 

ansökan om medlemskap i NATO 
• (vilket tills alldeles nyligen var en oförutsägbar händelse, 

vilken fortfarande har oförutsägbara konsekvenser – helt 
enkelt en svart svan?)



USA:s försvarsminister 1975–1977 och 2001–2006



Disposition
• Det militära perspektivet

• ”From factory to foxhole” – eller råvaruutvinning till slutanvändning
• NATO-medlemskap – kopplingen till resiliens

• ”Menageriet”
• Svarta svanar och andra djur i framtidsdebatten

• Disruptiva händelser
• Vad är det vi skall hantera?

• Resiliens
• Vad är det vi skall åstadkomma?
• Hur kan vi göra det?



Råvaruutvinning till slutanvändning

Civil logistik => Civil logik Militär logistik => Militär logik

Varor och tjänster
Infrastruktur
Andra resurser

Operativ effekt
Operativ 
förmåga
Tillgänglighet
Beredskap
Uthållighet

Civil logik: varor och tjänster 
=> pengar

Militär (offentlig) logik: pengar 
=> (offentliga) varor och tjänster 



NATO-medlemskap

• Just nu stort fokus på NATOs artikel 5:
– “… an attack against one Ally is considered as an attack 

against all Allies …”
• Som logistiker ser jag dock artikel 3 som högst intressant:
• NATOs artikel 3:
– "In order more effectively to achieve the objectives of this 

Treaty, the Parties, separately and jointly, by means of 
continuous and effective self-help and mutual aid, will 
maintain and develop their individual and collective capacity 
to resist armed attack."



NATOs artikel 3 och resiliens

• “Each NATO member country needs to be resilient to 
resist and recover from a major shock such as a natural 
disaster, failure of critical infrastructure, or a hybrid or 
armed attack. 

• Resilience is a society’s ability to resist and recover from 
such shocks and combines both civil preparedness and 
military capacity.

• Civil preparedness is a central pillar of Allies’ resilience 
and a critical enabler for the Alliance’s collective 
defence…”



NATOs artikel 3 och resiliens

• “The individual commitment of each and every Ally to 
maintaining and strengthening its resilience reduces the 
vulnerability of NATO as a whole.

• Resilience is first and foremost a national responsibility. 
Each Ally needs to be sufficiently robust and adaptable to 
deal with and address the entire spectrum of crises 
envisaged by the Alliance.”

• Vilka konsekvenser kommer återskapandet av
Totalförsvaret och ett eventuellt NATO-medlemskap att få
för alla aktörer i det svenska försörjningssystemet?



Den svarta svanen
(Taleb, 2007)

”The Impact of the Highly Improbable” ( = NATO-ansökan)



Den gråa noshörningen 
(Wucker, 2016)



Den svarta elefanten
(Friedman, 2014)

För att få till en fyrfältare saknas nu 
bara ett djur…



Den svarta maneten och andra djur…



Vad är disruptiva händelser?

• Djuren ej tillräckligt definierade
• Överlappande
• ”En riktig svart svan är inte en svart svan”

• Känd för vem?
• Risken för en pandemi typ Covid var 

välkänd för epidemiologer
• ”I efterhand kan man ofta hitta varningar”



Vad är disruptiva händelser?

• Kategoriseringar (exempel från litteraturen):
– Uppstår internt inom försörjningskedjan

• Produktion, leverantörer, transporter, etc. 
– Uppstår externt från försörjningskedjan

• Naturkatastrofer, terrorism, krig, pandemier, etc.
• Men om vi vet vad, så är det ju inte en ”svart svan”?
• Tentativt förslag: (Okänd) händelse inträffar med okänd 

sannolikhet och leder till (o)känd (disruptiv) konsekvens



Vad är disruptiva händelser?

Händelse

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Konsekvens

Vilka beslut måste vi fatta? Vad vet vi om vad som kan inträffa?



Beslut under avsaknad                                                                                         
av säkerhet

Vad är disruptiva händelser?
Beslut under säkerhet

Händelse



Vad är disruptiva händelser?
Beslut under säkerhet
- Deterministisk kunskap
- Händelse inträffar med                 
säkerhet och leder till                            
känd konsekvens

Beslut under osäkerhet
- Ofullständig probabilistisk                    

kunskap
- Händelse inträffar med                            

ofullständigt känd sannolikhet                        
och leder till känd konsekvens

Beslut under risk
- Fullständig probabilis-
tisk kunskap
- Händelse inträffar med                       
känd sannolikhet och leder                       
till känd konsekvens (SCRM)

Beslut under okunskap
- Ingen probabilistisk                               

kunskap
- (Okänd) händelse inträffar                         

med okänd sannolikhet och leder                    
till (o)känd (disruptiv) konsekvens

Händelse



Vad är resiliens?

• Det finns otaliga definitioner i litteraturen…
– “the ability of the supply chain to return to its original state, 

or move to a new, more desirable state after being 
disturbed” (Christopher and Peck, 2004) 

• Liksom otaliga beskrivningar…
– “judged against a single disruptive event – different levels of 

resilience are exhibited to different disruptions” (Summers, 
2018)



Hur kan vi hantera disruptiva händelser?

Vad är målet med projektet?
Beslut under säkerhet
- Deterministisk kunskap
- Händelse inträffar med                 
säkerhet och leder till                            
känd konsekvens

Beslut under osäkerhet
- Ofullständig probabilistisk                    

kunskap
- Händelse inträffar med                            

ofullständigt känd sannolikhet                        
och leder till känd konsekvens

Beslut under risk
- Fullständig probabilis-
tisk kunskap
- Händelse inträffar med                       
känd sannolikhet och leder                       
till känd konsekvens (SCRM)

Beslut under okunskap
- Ingen probabilistisk                               

kunskap
- (Okänd) händelse inträffar                         

med okänd sannolikhet och leder                    
till (o)känd (disruptiv) konsekvens

Händelse

• Hur kan vi utforma våra försörjningskedjor för att kunna 
hantera disruptiva händelser då det inte är känt vilka de 
är, om/när de inträffar, eller vilka konsekvenser de skulle 
få om de inträffade?



Hur kan vi hantera disruptiva händelser?

• Glöm pandemin (Eriksson, 2020)
– ”… det enda vi kan säga med stor säkerhet är att nästa kris 

kommer att se annorlunda ut än den senaste och att vi 
kommer att bli överraskade. Oavsett … kris, så är det vår 
förmåga till flexibilitet och anpassning som kommer att 
avgöra graden av framgång, snarare än statiska strukturer 
och processer för hantering av specifika typer av kriser.”

– ”Lär av tidigare kriser, men glöm pandemin.”



Hur kan vi hantera disruptiva händelser?

• Redundans
– Säkerhetslager, extra produktionskapacitet

• Flexibilitet
– Alternativa leverantörer, alternativa leveransvägar

• Koordination
– Informationsdelning, beslutssynkronisering



Hur kan vi hantera disruptiva händelser?

• Pågående Försvarsmaktstudie:
– Frågor om olika aspekter av: redundans, robusthet, 

flexibilitet, buffertlager, skydd, decentralisering, etc.
– Resultat: ”allt är viktigt”
– Tolkning: åtgärder på ett ställe i försörjningskedjan flyttar 

problemet (sårbarheten) till ett annat ställe =>
– Helhetsperspektiv på hela försörjningskedjan är nödvändigt!



Hur kan vi hantera disruptiva händelser?

• Preliminära slutsatser
– Testa hela försörjningskedjan mot olika scenarier, dvs. olika 

kategorier av störningar (disruptiva händelser)
– Vidtag sådana åtgärder som är ekonomiskt försvarbara (civil 

logik), respektive operativt nödvändiga (militär logik) => 
redundans, robusthet, flexibilitet, buffertlager, etc.

– Oklart vad NATOs artikel 3 kommer att innebära…
– Resiliens mot en sorts disruptiv händelse innebär inte 

nödvändigtvis resiliens mot en annan…
– ”Lär av tidigare kriser, men glöm pandemin.”



Slut!


