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HANDLINGAR

Avsikten med detta inträdesanfö-
rande är att beskriva utmaningarna 
för materielförsörjningen och det 

arbete som påbörjats för att anpassa den 
till dessa utmaningar. Jag vill särskilt peka 
på några viktiga förändringar som behöver 
åstadkommas.

Läget inom materielförsörjningen

Allmänt
Efter en tämligen intensiv nyanskaff-
ningsperiod har Försvarsmaktens materi-
elförsörjning, i takt med transformeringen 
till ett insatsförsvar, gått in i en fas som 
präglas av:

slutleverans och vidmakthållande 
av stora organisationsbestämmande 
materielsystem,
kompletteringsanskaffning av materiel 
under korta tidsförhållanden för att få 
kompletta insatsförband (främst NBG 
08) och för att möta nya krav på t ex 
rörlighet och interoperabilitet samt

•

•

avveckling av materiel som blivit över-
flödig med hänsyn till Försvarsmaktens 
förändrade uppgifter.

Den materielförsörjning som varit ända-
målsenlig för invasionsförsvaret klarar 
ännu inte alla utmaningar från det nya 
insatsförsvaret. Processer och produkter 
är inte fullständiga, aktiviteter görs inte i 
rätt följd och genomförs styckevis och delt. 
Stödsystemen är många och informationen 
bristfälligt koordinerad, varför det är svårt 
att få en samlad bild av såväl behov och 
behovstäckning som produkthantering och 
produktionsplanering. Marknadens möjlig-
heter utnyttjas för lite och beaktas ofta för 
sent, vilket försvårar kravanpassningen, 
och en obalans mellan behov, ekonomi och 
produktionsförutsättningar uppstår. Sys-
tem- och affärssamordning är bristfällig, 
och förutsättningar för en moduluppbyggd 
försvarsmakt försvåras genom att dagens 
produkter inte är anpassade för detta. Ma-
terielförsörjningens aktörer är många, och 
processerna hänger inte ihop, arbetet sker 

•

Här och nu – och sedan? Förändringen av 
materielförsörjningen

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd IV 
den 20 mars 2007 av överstelöjtnant Lennart Axelsson
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HANDLINGAR
sekventiellt, vilket leder till oacceptabla 
leveranstider.

FFU – Projekt X
I betänkandet från Försvarsförvaltnings-
utredningen, FFU, föreslogs ett antal 
besparingsåtgärder inom materielförsörj-
ningen. Dessa bygger till del på ett av För-
svarsmakten, FMV och FOI gemensamt 
framtaget underlag som också låg till grund 
för Försvarsmaktens budgetunderlag 2007, 
BU07. FFU har i sin tur legat till grund för 
en regeringsskrivelse1 till riksdagen samt 
regeringens kompletterande planeringsan-
visningar till Försvarsmakten2 och FMV.3

I FFU föreslås bland annat:
En förändrad materiel- och teknikför-
sörjningsprocess bör införas.
Andelen egenutvecklad materiel bör 
minskas.
Särpräglade krav bör undvikas.
Färdigutvecklad materiel bör utgöra 
förstahandsalternativet.
Ansvarsfördelningen mellan myndig-
heterna och industrin bör förändras. 
Stora delar av FMLOG:s verksamhet 
bör föras över till industrin.
Kostnadsreduceringarna bör årligen 
uppgå till 900 miljoner kronor.

 

•

•

•
•

•

•

•

För att omhänderta resultatet av FFU 
upprättades ett gemensamt projekt mel-
lan Försvarsmakten, FMV och FOI under 
ledning av Försvarsmakten. Projektet 
benämndes Projekt X.

Huvudsyftet med Projekt X var att 
rationalisera materielförsörjningen för 
att frigöra resurser för att täcka nya för-
svarsmaktsbehov. Detta skulle ske genom 
besparingar i hela försörjningskedjan. 
Förutsättningar för rationaliseringen skulle 
skapas genom att utarbeta och implemente-
ra en förnyad materielförsörjningsstrategi 
och ett integrerat arbetssätt inom statens 
materielförsörjning med tydliga gränsytor4 
och ansvarsfördelning mellan berörda 
statliga aktörer och näringslivet. Projektet 
lämnade sin slutrapport i december 2006.

De övergripande slutsatserna från Pro-
jekt X är att:

Besparingarna som angivits för ma-
terielområdet bedöms kunna inne-
hållas.
Det kommer att krävas speciellt fokus 
på produktionsförmågan, med tanke 
på de stora förändringar som är fö-
restående, såväl processmässigt som 
organisatoriskt. Produktionsförmågan 
blir särskilt ansatt i närtid, då produk-

•

•

1  Regeringens skrivelse 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret
2  Regeringsbeslut 2006-03-23, Fö2005/2577/MIL (delvis), Kompletterande planeringsanvisningar för 

Försvarsmakten inför budgetunderlaget 2007
3  Regeringsbeslut 2006-03-23, Fö2005/2577/MIL (delvis), Planeringsanvisningar för Försvarets materielverk 

inför budgetunderlaget 2007
4  I gränsytorna inkluderas materielsystemstruktur, affärsmodeller m m
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tion och förändringsarbete bedrivs 
parallellt, vilket medför en stor risk för 
försenade och uteblivna leveranser.
Beslutsamhet och ledarskap inom 
materielområdet kommer att vara av-
görande för att nå eftersträvade mål, 
såväl ekonomiska som andra. 
För att igångsätta implementeringen 
av föreslagna åtgärderna måste den 
integrerade materielledningen bli 
operativ ”snarast”, d v s en successiv 
uppstart och resurstilldelning behöver 
tillämpas omedelbart.
En integrering av ledningen måste 
även ske inom respektive myndighet, 
så att alla aktörer i materielförsörj-
ningen engageras utifrån sina respek-
tive roller och ansvarsområden. Den 
integrerade materielledningen måste 
kunna nyttja kompetens från myndig-
heterna i sin helhet och behöver därför 
upprätthålla en kontinuerlig kontakt in 
i sina respektive myndigheter.
Med tanke på de begränsade personel-
la resurserna måste en avvägd imple-
menteringsplan utarbetas och följas. 
Vissa av åtgärderna bör dock hanteras 
med förtur inom myndigheterna, så att 
de kan tas om hand i processer och 
arbeten som redan pågår.

Ny strategi för Försvarsmaktens 
materielförsörjning
Inom ramen för Projekt X utarbetades en 
ny gemensam strategi för Försvarsmak-
tens materielförsörjning. I den fastslås de 
övergripande målen för materielförsörj-
ningen:

•

•

•

•

Insatsförsvarets uppgifter och behov 
skall vara styrande för Försvarsmak-
tens materielförsörjning och
Materielförsörjningen skall vara 
kostnadseffektiv ur ett livscykelper-
spektiv och tillgodose kravet på ökad 
leveranssäkerhet.

Här anges också medel och metoder för att 
nå de övergripande målen:

Materielförsörjningen skall styras av 
tydliggjorda och medvetna val mellan 
kostnad, effekt och handlingsfrihet.
Materielförsörjningen skall via en 
iterativ kravanpassning i högre grad 
nyttja Försvarsmaktens befintliga 
materiel och marknadens möjligheter 
samt ske samordnat med utform-
ningen av förband.
Internationell samverkan skall vara 
huvudalternativet vid all utveckling, 
anskaffning och vidmakthållande, och 
nyttan av internationellt materielsam-
arbete skall maximeras. Exporten av i 
Försvarsmakten existerande materiel-
system skall främjas där det är till stor 
nytta för insatsförsvarets behov.
Materielförsörjningen skall ske sam-
ordnat med Försvarsmaktens forsk-
ning och teknikutveckling.
Antalet olika system skall minskas 
genom ökad teknisk systemsamord-
ning.
Ökad kostnadseffektivitet skall sökas 
genom att minska statens egen verk-
samhet och ge leverantörerna större 
åtaganden.
Materielförsörjningen skall ledas av 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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en myndighetsgemensam integrerad 
materielledning.

Materielförsörjningsstrategin har fastställts 
för tillämpning inom såväl Försvarsmakten 
som inom FMV och FOI.

Krav på materielförsörjningen
Här följer ett urval av de många krav på 
materielförsörjningen som identifierats 
under arbetets gång.

Effekt och kostnad5,6

Enligt Strategin för Försvarsmaktens ma-
terielförsörjning är de yttersta målen (eller 
kraven) att uppnå erforderlig kostnadsef-
fektivitet. Det innebär att ett övergripande 
mål är att i all materielförsörjning få ut så 
hög effekt som möjligt till så låga kostna-
der som möjligt. Förutom att en väl av-
vägd balans mellan effekt och kostnad nås 
inom olika verksamhetsområden, så måste 
satsningarna mellan verksamhetsområden 
balanseras så att resurser avsätts där de 
ger högst verkan. Kostnadseffektiviteten 

ska dessutom uppnås i ett livscykelper-
spektiv.

Effekt- och kostnadspåverkande faktorer

Rätt resurser vid rätt tidpunkt samt 
behovsanpassande resurser7,8,9

För att förbanden ska nå hög effekt krävs 
att rätt resurser finns tillgängliga vid an-
given tidpunkt. Detta i sin tur kräver att 
resurserna är behovsanpassade, d v s resur-
ser som har tagits fram med utgångspunkt 
från de uppgifter som Förvarsmakten har. 
Eftersom de ekonomiska förutsättningarna 
alltid är ändliga, behöver behoven vara 
väl definierade och prioriterade. För att 
hålla nere kostnaderna bör också obsoleta 
system och produkter samt icke efterfrågad 
redundans och överkapacitet avvecklas. 
För att säkerställa Försvarsmaktens till-
gång till efterfrågade resurser vid angiven 
tidpunkt krävs hög leveranssäkerhet10 inom 
materielförsörjningen. Även leveransti-
derna har betydelse. Generellt kan sägas 
att långa leveranstider i allmänhet ökar 

•

5  Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten avsnitt 2.3, och Försvarsmaktens strategiska mål: L1 En 
trovärdig försvarsmakt och säkerhetspolitisk resurs, samt I1Öka fokus på Försvarsmaktens samlade 
slutresultat och förbättrad helhetssyn, HKV 2005-10-14, 09 100:74168 Strategiskt styrdokument för 
Försvarsmakten

6  Materielförsörjningsstrategins huvudbudskap 2 Materielförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett 
livscykelperspektiv och tillgodose kravet på ökad leveranssäkerhet, HKV 2006-12-14, 23 383:78830 
Strategi för Försvarsmaktens materielförsörjning. 

7  Försvarsmaktens strategiska mål: L2 Omedelbart användbara insatsförmågor som löser nationella och 
internationella uppgifter, I3 Utveckling av prioriterade förmågor.

8  Regeringens skrivelse 2005/2006: 131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret, sid 31.
9  Materielförsörjningsstrategins huvudbudskap 1 Insatsförsvarets uppgifter och behov skall vara styrande 

för Försvarsmaktens materielförsörjning.
10  Materielförsörjningsstrategins huvudbudskap 2 Materielförsörjningen skall vara kostnadseffektiv ur ett 

livscykelperspektiv och tillgodose kravet på ökad leveranssäkerhet.
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risken att behovsbilden förändras och att 
leveranserna inte längre efterfrågas.

Flexibilitet11 och anpassningsförmåga
I samband med operativ militär verksam-
het är flexibilitet en nyckelfaktor. Det 
måste finnas en beredskap att möta ovän-
tade och oönskade händelseutvecklingar, 
likväl som det måste gå att öka eller minska 
ambitionsnivåerna, oavsett om avsikten 
är att agera eller reagera. Traditionellt 
läggs i Försvarsmakten tyngdpunkten på 
flexibilitet vid användandet av förbanden, 
men när det idag efterlyses flexibilitet, så 
har ofta fokus hamnat på den ekonomiskt 
tunga uppbyggnaden av förband. Dessa 
strävanden har gärna haft en smak av 
önsketänkande: 
”Om vi ändå bara hade beställt hälften så 

många plattformssystem…”
Man pekar även ut åtgärder som anses 
särskilt lämpliga för att uppnå denna 
flexibilitet, t ex att lämna stora utrymmen 
oplanerade i materielplanen och att ha 
korta bindningstider vid industribeställ-
ningar. Åtgärder som tyvärr ofta resulterar 
i bristande genomförande av anskaffningen 
och ökade kostnader p g a leverantörernas 
risktäckning. 

Man kan lätt få intrycket att det som 
egentligen efterfrågas är:

-  frihet att låta bli att bestämma sig      
och

•

-  frihet att när som helst kunna ändra sig, 
(helst utan optionskostnader).

Verkligheten är dock sådan att flexibilitet 
alltid har en kostnad och att med korta 
tidsförhållanden ta fram kvalificerad ma-
teriel har ett högt pris, såväl ekonomiskt 
som avseende leveranssäkerhet (om det 
alls är möjligt).

I en dynamisk värld och med en mång-
facetterad uppgift är det i det närmaste 
omöjligt att ha specialiserade resurser 
till varje tänkbar situation. För att ha rätt 
resurser vid ett givet tillfälle krävs därför 
flexibla resurser, d v s resurser som kan 
lösa flera uppgifter i olika sammanhang 
och miljöer. En sådan anpassningsförmåga 
måste byggas in i systemen och förbanden 
utifrån både teknisk och taktisk förtänk-
samhet, så att huvuddelen av alternativa 
sätt att använda materielen kommer in i 
systemutformningen.

Det är därför min uppfattning att För-
svarsmakten bör verka för en period av 
förtänksam och långsiktig förbands- och 
systemutveckling, utgående från våra 
nya uppgifter. Flexibiliteten bör återföras 
till att för Försvarsmakten främst vara en 
fråga om beredskapssättning och hur redan 
befintliga resurser kan nyttjas.

Samfunktion och interoperabilitet12

En viktig faktor för att uppnå hög effekt 
är att Försvarsmaktens resurser fungerar 

•

11  Försvarsmaktens strategiska mål R1 Effektivisering och ökad handlingsfrihet med våra resurser, L2 Ome-
delbart användbara insatsförband som löser nationella och internationella uppgifter. 

12  Försvarsmaktens strategiska mål I5 Ökad interoperabilitet.
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väl tillsammans och i samverkan med 
andra länders resurser. Detta ställer krav 
på samfunktion mellan olika resurser 
samt teknisk och operativ interoperabilitet 
mellan Försvarsmakten och andra länders 
samverkande styrkor.

Ledtid
Krav på anpassningsförmåga och flexibi-
litet ställer krav på korta ledtider. Ska rätt 
resurser finnas vid angiven tidpunkt måste 
det gå tillräckligt fort att konfigurera om, 
modifiera befintliga resurser eller att ta 
fram nya resurser.

Ekonomisk handlingsfrihet13

För att möjliggöra anpassningsförmåga 
krävs att ekonomiska resurser finns till-
gängliga, d v s ett visst mått av ekono-
misk handlingsfrihet. Detta kan uppnås 
genom en förbättrad kostnadskontroll 
inom materielförsörjningen och genom att 
huvuddelen av materielen anskaffas under 
rimliga tidsförhållanden, så att anskaff-
ningskostnaderna kan hållas nere. För att 
snabbt kunna finansiera nya, oförutsedda 
behov behövs också ett aktivt deltagande 
från politisk nivå, så att nödvändiga eko-
nomiska beslut snabbt kan fattas om t ex 
anslagskredit eller om omföring av medel 
mellan anslagen.

•

•

Modulär uppbyggnad14,15

En modulär uppbyggnad av Försvarsmak-
tens resurser är ett viktigt medel för att 
uppnå flexibilitet och kortade ledtider.

Samordning16

En samordning av Försvarsmaktens resur-
ser är nödvändig för att hålla nere kostna-
derna (och bl a ledtider). Det finns ett antal 
olika typer av samordning: samfunktion, 
samutnyttjande, produktsamordning, af-
färssamordning och produktionssamord-
ning.

Samfunktion har behandlats ovan. 
Samutnyttjande går ut på att en och 

samma resurs utnyttjas i flera olika situa-
tioner. Flexibilitet är därför en förutsätt-
ning för samutnyttjande. Med den föränd-
rade uppgift som Försvarsmakten har är 
behovet av att samutnyttja resurser mycket 
stort. En stor uppdragsbredd och låg upp-
dragsvolym kräver att samma resurser kan 
användas i flera olika situationer.

Produkt- och systemsamordning 
går ut på att åter- eller meranvända pro-
dukter och system. Detta är närbesläktat 
med samutnyttjande. En väl genomförd 
produkt- och systemsamordning kan spara 
omfattande kostnader utan att försämra 
effekten.

•

•

13  Förvarsmaktens strategiska mål R1 Effektivisering och ökad handlingsfrihet med våra resurser
14  Förvarsmaktens strategiska mål L2 Omedelbart användbara insatsförband som löser nationella och inter-

nationella uppgifter.
15  Materielförsörjningsstrategins huvudbudskap 7 Antalet olika system skall minskas genom ökad teknisk 

systemsamordning.
16  Materielförsörjningsstrategins huvudbudskap 7 Antalet olika system skall minskas genom ökad teknisk 

systemsamordning.
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Affärssamordning innebär bl a att 
beställningar samordnas i tid och omfatt-
ning så att en samlad affär mot en och 
samma leverantör skapas för att få ut bästa 
möjliga pris. Produktsamordning skapar 
möjlighet till affärssamordning. Genom att 
t ex minska antalet versioner av en produkt 
skapas möjligheter för affärssamordning.

P roduk t ions samordn ing  innebär 
att produktionsmedlen samordnas för att 
producera produkter på ett effektivt sätt. 
Exempelvis kan produktionen samordnas 
i tiden, och kompetenser merutnyttjas. 
Produktsamordning skapar möjligheter till 
produktionssamordning.

Låga livscykelkostnader17,18

Samordning genom att ett och samma sys-
tem (eller typ av system) utnyttjas för flera 
behov skapar stora kostnadsbesparingar 
utan att effekten  försämras.

Genom att exploatera skalekonomiska 
effekter inom utveckling, produktion och 
vidmakthållande är det möjligt att uppnå 
”tillräckligt” bra kvalité samtidigt som 
livscykelkostnaderna kan sänkas.

•

Enligt den nya materielförsörjningsstrate-
gin åstadkoms detta genom att öka:

-    utnyttjandet av befintliga lösningar,
-   tillvaratagandet av marknadens möjli-

heter samt
-   internationellt samarbete.

Renodling av roller och kompetenser 
samt integrerad ledning och integrerat 
arbetssätt19,20,21

Ett ytterligare krav för att minska kostna-
derna är en renodling av roller och kom-
petenser mellan materielförsörjningens 
aktörer. Besparingen uppstår genom att 
man undviker dubbelkompetens. Renod-
ling ställer krav på samordning mellan 
aktörerna. Detta kan säkerställas genom 
en integrerad ledning och ett integrerat 
arbetssätt mellan Försvarsmakten, FMV 
och FOI.

 Produktivitet
För att uppnå de besparingskrav som har 
ställts på myndigheterna, krävs en höj-
ning av produktiviteten inom materielför-
sörjningen. I Figuren uttrycks detta i en 

•

•

17  Regeringens skrivelse 2005/06: 131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret, sid 31-35.
18  Materielförsörjningsstrategins huvudbudskap 4 Materielförsörjningen skall via iterativ kravanpassning i 

högre grad utnyttja Försvarsmaktens befintliga materiel och marknadens möjligheter samt ske samordnat 
med utformningen, huvudbudskap 8 Ökad kostnadseffektivitet skall sökas genom att minska statens egen 
verksamhet och ge leverantörerna större åtaganden.

19  Regeringens skrivelse 2005/2006: 131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret, sid 31-
35.

20 Materielförsörjningsstrategins huvudbudskap 9 Materielförsörjningen skall ledas av en myndighetsgemen-
sam integrerad materielledning.

21 Förvarsmaktens strategiska mål I4 Effektivare samverkan med övriga försvarsmyndigheter med insats-
försvaret i fokus.
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Figur: Behov av produktivitetshöjning inom materielförsörjningen

   Före FFU

Kostnad 
material

17 mdr 2000 st

Förändrat arbetssätt

17 mdr

  Efter FFU

+ 40%
produktivi-
tetsökning 
behövs

900 MSEK

   Anslag FMV
   anställda

   Anslag  FMV
    anställda

Förvaltnings
kostnad

1500 st

förenklad form där produktionskostnaden 
relateras till antalet anställda vid FMV. När 
antalet anställda minskar, ökar belastning-
en på de återstående i motsvarande grad.

Den produktivitetshöjning om ca 40 % 
som bilden indikerar skall uppnås genom 
ett effektivare arbetssätt men också av en 
ominriktning mot de marknadslösningar 
som anges i materielförsörjningsstrategin. 
Till exempel antas färre utvecklingsupp-
drag minska behovet av producerade ar-
betstimmar inom staten.

Vägen framåt – initiativ och åtgärder
Integrerad materielledning – IML
I enlighet med slutrapporten från Projekt X 
har upprättandet av en integrerad materiel-

ledning genomförts, och den är operativ 
sedan andra kvartalet 2007.

IML består av deltagare från såväl För-
svarsmakten som FMV och FOI. Ledning 
och handläggning sker utifrån en gemen-
sam kärna men snart sagt all verksamhet 
som berör materielförsörjning och alla 
berörda aktörer kommer i praktiken att 
vara en del av den integrerade materiel-
ledningen. IML:s uppgifter är att leda 
materielförsörjningen och utvecklingen 
av den. Detta skall ske till exempel genom 
analys och processutveckling, framtagning 
av generella och specifika handlingsregler 
samt beredning av ärenden och att stödja 
genomförandet av fattade beslut.

Efter en myndighetsgemensam bered-
ning, där ett beslutsunderlag tas fram, fattas 
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beslut i myndigheterna enligt principen om 
myndigheternas självständighet, d v s varje 
myndighet fattar egna beslut inom ramen 
för sitt verksamhetsansvar. Detta innebär 
att varje beslut i materielförsörjningen tas 
av en och endast en myndighet åt gången 
och inga formella gemensamma beslut 
fattas/kan fattas av IML. Rollen för IML 
är att stödja den ansvariga myndigheten i 
sitt beslutsfattande utan att förändra eller 
förskjuta det formella ansvaret.

Den integrerade materielledningen skall 
också ansvara för att all personal ges en bra 
utbildning om materielförsörjningen.

Iterativ kravanpassning
En mycket central åtgärd är att nyttja den 
iterativa kravanpassning som beskrivs i 
materielförsörjningsstrategin. Den innebär 
kortfattat att materielbehovet definieras 
i direkt samband med utformningen 
av förbanden i en iterativ process, där 
det först prövas om mindre kostsamma 
försörjningslösningar finns att tillgå. En 
första åtgärd är att försöka använda redan 
befintlig materiel. Därefter fortsätter pröv-
ningen via direktanskaffning, utveckling i 
samverkan med andra och i särskilda fall 
egenutveckling. Svenska särlösningar bör 
alltid undvikas, eftersom de som regel 
är kostsamma och svåra att exportera, 
vilket i sin tur medför onödigt höga vid-
makthållandekostnader. Det är viktigt 
att förbandsutformningen inte är låst 
under tiden som försörjningslösningarna 
övervägs, eftersom mindre justeringar av 
förbandsutformningen kan minska behovet 
av kostsamma särlösningar.

Offentlig – Privat Samverkan, OPS
En av de viktigaste åtgärderna inom den 
nya materielförsörjningen är att pröva 
möjligheterna till verksamhetsöverföring 
till industrin. Detta görs i syfte att spara 
såväl pengar som personella resurser inom 
staten. Ett naturligt sätt att genomföra OPS 
är att ge industrin utökat ansvar genom 
att t ex inkludera underhållsavtal redan 
i samband med leverans av system. En 
annan möjlighet är förstås att verksamhet 
som tidigare genomförts inom staten upp-
handlas av ickestatliga aktörer.

För att kunna genomföra OPS behöver 
Försvarsmakten göra omfattande förbe-
redelser. Bland annat måste de operativa 
behoven specificeras och driftsprofiler för 
systemen utarbetas, så att de kan utgöra 
stommen i ett upphandlingsunderlag. Vi 
behöver långsiktigt definiera nyttjande-
graden av våra tekniska system, så att en 
upphandlad logistiklösning medger till-
räcklig tillgänglighet över tiden. Samtidigt 
måste vi undvika ”bra att ha-tänkandet”, 
så att vi inte skapar lösningar med över-
kapacitet som inte blir finansierbara – en 
svår balansgång.

Vi behöver också utveckla ett samman-
hållet och styrande logistikkoncept, som 
kan utgöra ett ramverk för upphandling-
arna. Logistikkonceptet skall, grundat på 
operativa behov, ge svar på bland annat;

- Vilken skall vara den dimensionerande 
operativa uppgiften?

- Vilken blir den största verksamhetsvo-
lymen internationellt?
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- Vilken blir den största verksamhetsvo-
lymen nationellt?

- Vilken transportkapacitet kan förväntas 
vara tillgänglig?

- Vilken underhållssäkerhet skall finnas 
och hur skall den vara uppbyggd?

- Var skall gränsen dras mellan civila och 
militära aktörer i operationsområdet? 
(Kan civila aktörer ges kombattantsta-
tus?)

- Finns det av kompetensskäl system som 
skall behållas i egenregi?

- Vilka bindningar/beroenden kan vi 
tillåta? (med andra stater, civila aktö-
rer)?

- Etc etc.

Erfarenheterna hittills inom OPS visar att 
det är svårt att engagera alla erforderliga 
kompetenser och krafter, så att alla frågor 
kan besvaras och verksamhetsöverföringen 
kan realiseras. Ett krav är förstås också att 
någon leverantör lämnar ett tillräckligt bra 
anbud, vilket inte alltid varit fallet. Trots 
detta kan besparingseffekter nås genom 
att Försvarsmakten i förberedelserna för 
OPS klarlägger vilken verksamhet som 
verkligen måste bedrivas och vilka varor 
och tjänster detta kräver. Redan i en ge-
nomripande ”städning” inom statens egen 
verksamhet kan på det sättet kostnaderna 
minskas avsevärt. 

Besparingsåtgärder inom FMV
Inom FMV är åtskilliga besparingsåtgärder 
initierade och börjar ge effekt, främst inom 
nedanstående områden.

Personal
För att komma ner i numerär har FMV 
sedan 2005 varit restriktiv med nyan-
ställningar. Detta skärptes ytterliggare 
under hösten 2005 då en rutin infördes 
som innebar att alla behov av nyanställ-
ningar tas upp i FMV:s resursråd och 
därefter beslutas av GD. 
Pensionserbjudanden har erbjudits. 
Detta har inneburit 112 beviljade pen-
sionsersättningar med avgång 2006 
och 2007 (läge 2006-11-21). 
Erbjudande om frivillig avgång med 
stöd av Trygghetsstiftelsen har hit-
tills inneburit 29 beviljade avgångar. 
Troligen kommer fler att bestämma 
sig för frivillig avgång. 

Lokaler 
Successiv förtätning inom Tre Vapen 
innebär att frigjorda ytor har kun-
nat hyras ut till Försvarsmakten och 
därigenom minskat FMV:s lokal-
kostnader. 
Beslut har tagits om att minska antalet 
lokalkontor.

Resor
FMV har begränsat resekostnaderna 
och lagt ramar som månadsvis följs 
upp.  

Resurskonsulter
FMV har begränsat kostnaderna för 
resurskonsulter och styr genom ramar 
som månadsvis följs upp. Arbete på-
går med översyn av ramavtal.

Tjänster
De myndighetsrelaterade tjänster som 

•

•

•

•

•

•

•

•
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köps är skalbara, d v s kostnaderna 
minskar i takt med att antalet anställda 
minskar. Arbete är nedlagt för att se 
över alla avtal.

Övriga åtgärder
Effektivisering av administration
Successivt låta industrin göra mer
Begränsat deltagande i olika nätverk
Striktare avtalstillämpning
Effektivisering av provverksamhet, 
inklusive ökade intäkter från andra 
kunder än FM
Breddad kundbas

För 2006 prognosticerades besparingarna 
till sammanlagt 350 Mkr (Personal 161 
Mkr, Lokaler 22 Mkr, Resor 37 Mkr, 
Konsulter 124 Mkr samt Övrigt 6 Mkr).
För 2007 prognosticeras besparingarna 
till ca 500 Mkr.

En svensk försvarsindustristrategi
Även leverantörerna behöver anpassa sig 
till den förnyade materielförsörjningsstra-
tegin. Den svenska materielförsörjningen 
(”den svenska modellen”) har traditionellt 
präglats av:

En hög andel svensk egenutveckling
En mycket nära samverkan mellan 
myndigheter och industri
Traditionella roller för de involverade 
parterna

Den berörda industrin har varit svensk i de 
flesta avseenden:

Verksam i Sverige
Ägd av svenska ägare

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Huvudleverantör åt svenska Försvars-
makten

Enligt den svenska steganskaffningsmo-
dellen har industrin främst:

Deltagit i FoT, t ex genom studier
Deltagit i utvecklingen av materiel
Producerat materiel
Modifierat materiel
Vidmakthållit vissa materielsystem 
eller delsystem (inom vissa meteriel-
områden)

Den omfattande nyanskaffningsperioden 
inom Försvarsmakten går mot sitt slut 
och inom några år slutlevereras ett fler-
tal av våra stora liggande beställningar. 
Plattformssystemen är därmed i stor 
utsträckning förnyade. Samtidigt har För-
svarsmaktens organisation blivit avsevärt 
reducerad. För försvarsindustrin innebär 
detta en över tiden minskad försäljning av 
plattformssystem på den svenska markna-
den. Dessa leverantörer behöver nu möta 
den minskade efterfrågan genom:

Breddad kundbas (export)
Utökade livstidsåtaganden (vidmakt-
hållande, renovering, modifiering)
Tjänsteleveranser (systemstöd, under-
hållsåtaganden)
Uppgraderingsprodukter (sensorer, 
verkansdelar, tilläggsskydd etc)

Inom ett fåtal, utvalda områden kommer 
Försvarsmakten att även framdeles driva 
och finansiera utvecklingsverksamhet av 
spetskaraktär. Förutom att tillgodose ope-

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
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rativa krav kan dessa utvecklingssatsningar 
ha till syfte att positionera Sverige och 
Försvarsmakten inför olika samarbeten etc. 
Sådana ”nischer” kommer att definieras i 
en ännu ej fastlagd process där även andra 
aspekter än rent militära vägs in. En natur-
lig start på detta arbete är den Försvarsin-
dustristrategi som är under framtagning 
vid Försvarsdepartementet.

Vett och vilja, sans och balans
Jag har här beskrivit några av de krav och 
utmaningar som materielförsörjningen 
står inför och en handfull av de åtgärder 
som införts eller är under införande. 
De största utmaningarna verkar ligga 
i att skapa systemsammanhang mellan 
och inom såväl de producerade som de 
producerande systemen. Genom dessa 
systemsammanhang nås en högre resurs-
effektivitet, där exempelvis kompetensen 
hos en systemoperatör i ett insatsförband 
enkelt kan meranvändas för t ex vidareut-
veckling av befintliga underhållssystem, 
kravställning av nästa systemgeneration 
eller i internationella User-Groups etc. 
Via systemsammanhangen medges också 
ett flexibelt nyttjande av befintlig materiel 
som smidigt kan överföras från utbild-
ningsförband till insatsförband och där 
enkelt konfigureras för användning med 
redan tillförda system. 

Den kanske allra viktigaste förutsätt-
ningen för införandet av nya kostnadsef-
fektiva försörjningslösningar är ledning 

och ledarskap, så att all personal engageras 
i förändringsarbetet. Detta kräver bland 
annat att cheferna tydliggör förändringens 
syfte, definierar delmål och handfast leder 
förändringsarbetet. 

En aldrig så väl fungerande materielför-
sörjning saknar dock relevans, om den inte 
styrs och fokuseras, så att den innehålls-
mässigt kan bidra till en sammanhållen 
och synkroniserad förmågeutveckling. Det 
är också utifrån efterfrågan som vi skall 
genomföra den nischning inom materiel-
försörjningen som vi envist undvikit, med 
resulterande underfinansiering över hela 
linjen. Det är även dags att ifrågasätta en 
av våra allra heligaste kor, förmågebred-
den. När statsmakterna inte längre ger de 
finansiella förutsättningarna för hela vår 
traditionella förmågebredd, måste vi själva 
ta ställning i frågan. Försvarsmaktens 
krympande resurser måste satsas där de 
kan ge efterfrågad operativ effekt. Materi-
elkassan räcker inte till vare sig svepande 
industristöd eller till traditionsvård i en 
vildvuxen förbandsstruktur. 

Slutligen vilar på våra folkvalda ett 
tungt ansvar att skapa någorlunda stabila 
förutsättningar för planering och genom-
förande, avseende såväl uppgiftsställningar 
som medelstilldelning. Detta inte för att en 
framtida materielförsörjning skulle sakna 
flexibilitet utan för att de mest kostnadsef-
fektiva lösningarna återfinns där det råder 
rimlig balans mellan krav och resurser i 
form av pengar, personal och tid.


