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Diskussion &  
Debatt

I Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidskrift nr 5 årgång 

2007 redovisade överstelöjtnant Gunnar 
Magnusson under rubriken ”Försvars-
maktens ekonomi – några rea liteter” ett 
antal synpunkter. Magnusson uppehål-
ler sig väsentligen vid Försvarsmaktens 
materielanskaffning, och bak grun den 
är diskussioner och neddragningar av 
materielanskaff ningen som medfört ett 
byte på för svarsministerposten. Först vill 
jag framhålla att det är mycket värdefullt 
att Magnusson på detta sätt lägger fram de 
tankar av policykaraktär som finns inom 
högkvarteret. Dock bör för svaret utveckla 
en djupare förståelse för hus hållning med 
försvarsutgifterna. Här presen teras några 
data och reflexioner som kan vara av in-
tresse i sammanhanget.

Den information som här redovisas byg-
ger till stora delar på Verksamhetslogik i 
förbands produk tionen, FOI-R-2241-SE, 
av Peter Nordlund, Leif Hedberg och 
Helge Löfstedt, utgiven mars 2007.   

Materielanskaffning – mera om realiteter

Av Helge Löfstedt

Försvaret och samhällsekonomin
Magnusson anger att försvarsanslaget se-
dan 1996 har reducerats från omkring 40 
miljarder med omkring 23 miljarder kro-
nor. Här vill jag tillföra några jämförelser 
som gör det lättare att få en uppfattning om 
hur stor minskningen har varit. Fakta är att 
på tio år, från 1996 till 2006, har inflationen 
varit 12 %. En minskning som försvaret 
inte har kompenserats för eftersom  an-
slaget har legat på konstant nivå1. Att ange 
en samhällssektors utgifter i kronor är dock 
inte särskilt upplysande. Man bör också ta 
hänsyn till att Sveriges samlade resurser 
för drift och investeringar som uttrycks 
i bruttonationalprodukten (BNP) mellan 
1996 och 2006 har ökat med 36 %. Det 
bästa sättet att belysa en samhällssektors 
belastning på samhällsekonomin är  dess 
andel av bruttonational produkten.  När 
man studerar detta framgår att försvarsut-
gifternas andel av BNP i Sverige har sjun-
kit från 2,1 % år 1996 till 1,5 år 2006. 

Under motsvarande tid har sjukvården 

1  Här tas inte upp problemkomplexet allmän respektive försvarssektorns inflation.
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ökat från 7,3 % år 1996 till 7,5 % år 2005, 
medan de samlade sociala förmånerna hade 
minskat från 33,2 till 31,7 %.  Detta indi-
kerar att försvars sektorns minskning från 
2,1 till 1,5 % är avsevärd i sammanhanget 
– belastningen på sam hällsekonomin har 
minskat med mellan en tredjedel och en 
fjärdedel på tio år. Få sam hällssektorer (om 
någon) har fått en så stor minskning som 
försvaret under denna tid. 

I grannländerna Danmark och Finland 
sjönk försvars utgifternas andel av BNP 
från 1,7 % till 1,4 respektive 1,5 %. I 
Norge sjönk de från 2,2 till 1,7 %. Minsk-
ningen har således varit störst i Norge och 
Sverige. I nuläget är således försvarsutgif-
ternas andel av BNP nära likvärdig kring 
1,5 % i de fyra nordiska länderna, med 
Norge som aningen högre. 

Materielanskaffning i sverige jämfört 
med våra grannländer 
Magnusson går sedan in på materielanskaff-
ning och dess andel av försvarsutgifterna. 
I diagram 1 redovisas en faktauppställning 
som även om den är några år gammal, ger ett 
underlag för inter na tionella jämförelser. 

Sammanställningen visar att nära 50 % av 
de svenska försvarsutgifterna kan hänföras 
till an skaffning av materiel och anlägg-
ningar samt forskning och utveckling. Av 
tretton länder pla cerar sig Sverige i topp. 
Det allra mesta av denna sammansatta post 
(över 90 %) utgörs av materielanskaff-
ning.  

Magnusson visar att de ”rena” årliga 
investeringarna utgörs av 28 % snarare än 
det mycket höga tal som nämnts i debatten 

och som även framgår av det här visade 
stapeldiagrammet. Rimligen är det dock 
så att de andra länderna har motsvarande 
relation mellan rena inves teringar och 
sådana utgifter som är nära relaterade 
till materielanskaffning. Om det däremot 
skulle förhålla sig så att påslag och bikost-
nader i Sverige är större än i andra länder 
finns det anledning att närmare syna om 
de svenska utgifterna i dessa avseenden 
kan minskas.   

I sammanhanget kan nämnas att man 
inom NATO anger 25-30 % som lämplig 
andel av försvars utgifterna för materiel-
anskaffning. Definitionen på utgifter för 
materielanskaffning är då rimligtvis inte 
så snäv som den Magnusson använder för 
”ren” anskaffning. 

Det förtjänar också att nämnas att förra 
årets nobelpristagare i ekonomi anger att 
det finns en optimal nivå på sparande 
(som är nära relaterat till investeringar) i 
förhållande till konsum tion (d v s drift). 
Tyvärr redovisas inte bakgrunden till detta 
uttalande. Det kan dock tänkas att natio-
nalekonomer vid för svars departementet 
känner till detta. I så fall skulle en spårbar 
bakgrund kunna finnas till finansministerns 
utspel under sommaren om att materielan-
skaffningen kan minskas. 

Hittills har jag mest presenterat bak-
grundsinformation, vilken ger en bredare 
bild av hur det förhåller sig internationellt. 
Fortsättningen blir mera kritisk. 

Höga utgifter i förhållande till operativ 
organisation 
Ett problem som Magnusson inte behand-
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lar är att det svenska försvaret har höga ut-
gifter för materielanskaffning i förhållande 
till den materiel som ingår i den operativa 
organisationen. 

Höga utgifter är lättare att förstå om 
de ger tydliga resultat. Jämförelser med 
omvärlden tyder på att utgifterna för ma-
terielanskaffning inte ger sådana resultat. 
Det blir då svårare att mo tivera de jämfö-
relsevis stora satsningar som gjorts. 

Här beskrivs en jämförelse med några 
grannländer med avseende på utgifter för 
materiel an skaffning och den operativa 
organisation som anskaffningen syftar till 
att upprätthålla.  

Jäm  förelsen görs försvarsgrensvis efter-
som en sådan nivå bedöms utgöra lämplig 
avvägning mellan överblick och den grad 
av upplösning som medger rimlig kon-
kretisering. Den organisa tion som främst 
beaktas utgörs av organisationsbestäm-
mande materielobjekt. Man skall vara 
medveten om att detta är en approxima-
tion. Denna approximation används dock 
i nedrustnings förhandlingarna och kan 
därmed anses ha fått allmän acceptans. 
En annan approximation är att endast ange 
utgifter under en sjuårsperiod. Ett motiv 
för detta är att det är den period för vilken 
data finns tillgängliga. Denna approxima-

 
Försvarsutgifternas fördelning
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Källa: 
Sammanställning försvarsutgifter  utgivna årligen av FN. Tillgängliga på  
http://disarmamaent.un.org:8080/cab/milex.html. 

Diagram 1: Försvarsutgifternas fördelning i 13 länder
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tion bedöms också rimligt rättvisande för 
organi sationer som utveck las någorlunda 
jämnt och med kontinuerlig materielan-
skaffning. Slutligen: den tydliga jämförel-
sen görs med Danmark och Finland. Norge 
nämns i mindre utsträckning, beroende på 
att värdena här blir snarlika de svenska 
och  i mindre utsträckning kan användas 
som före döme.    

Utgifterna för anskaffning av materiel 
för armé förband i Sverige under perioden 
2 000 – 2 006 motsvarade 3 500 miljoner 
Euro. Vid årsskiftet 06/07 fanns operativa 
i Sverige 280 stridsvagnar typ Leopard 
2 ca 500 stridsfordon typ Strf 90, 500 
stridsfordon av äldre typ och 200 pansar-
terräng bilar samt 48 artilleripjäser. Totalt 
blir detta något över 1 500 materiel objekt. 

Ett nyckeltal som anger materielutgifter 
under perioden 2000-2006 per materiel-
objekt blir då 2,3 milj EUR. Resultatet för 
motsvarande beräkning för Danmark och 
Finland redo visas i Tabell 1. 

Observera återigen att det nyckeltal 
som erhålls är approximativt och att små 
skillnader inte kan tas till intäkt för någon 

slutsats. Stora skillnader ger dock en in-
dikation på kvantitativa förhållanden som 
bör beaktas. 

Resultatet blir att Danmark och Finland 
hade väsentligt lägre utgifter under pe-
rioden i för hållande till den materiel som 
respektive organisation inrymmer efter 
dessa in vesteringar.  

Denna kvantitativa information måste 
dock kompletteras med den kvalitativa. 
Den svenska materielen är i flera fall, 
men inte alla, moder nare än grannländer-
nas. Det är då inte själv klart hur stor den 
operativa mernyttan är av att materielen är 
modernare än vad som finns i om världen. 
Vidare har Finland fler moderna pansar
bilar som är särskilt efterfrågade i in terna-
tionella insatser.

När det gäller nationellt försvar är den 
svenska moderniteten och kvaliteten mera 
framträdande, men både Danmark och 
Finland har under senare tid anskaffat 
eller är i färd med att anskaffa moderna, 
men begagnade, stridvagnar typ Leopard 
2, samt det amerikanska raketartillerisyste-
met MLRS. Det senare innebär att man får  

     Sverige  Danmark Finland
- Utgifter mtrlanskaffning     
   2000 -20006  (milj €)2  3 400     900  2 700 
- Mtrlobjekt i fältorg3   1 500      820   2 000  

- Milj € per mtrlobjekt   2,3                  1,1      1,4

2  Källa FN-statistik enligt fotnot 1.
3  De svenska uppgifterna enligt Sveriges underlag till nedrustningskansliet i Wien, tillgängligt på www.

mil.se/attachments/defence_planning2007.pdf. De danska och finska enlig respektive militära hemsida, 
Military Balance och Wikipedia: Finlands försvar.  

tabell 1: Materiel i arméförband
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tillgång till ett system med längre skottvidd 
och högre eldintensitet än eldrörsartilleri. 
Med styrd ammunition blir precisionen 
jämförbar med motsvarande eldrörsutskju-
ten ammunition. 

De lägre utgifterna i Danmark och Fin-
land beror i stor utsträckning på att man ac-
cepterar äldre materiel som moderniseras 
men också inköps begagnad.   

I sammanhanget kan noteras att Finland 
liksom Danmark under de senaste tio åren 
deltagit i internationella insatser i betydligt 
större omfattning än Sverige – storleksord-
ningen 1 100 mot 800 från Sverige. Den 
finska prioriteringen av nationellt försvar 
har således gått att förena med  insatser 
internationellt.    

För de marina strids krafterna erhålls föl-
jande: Utgifterna för materielanskaffning 
i Sverige mot svarar 2 000 milj € under 
perioden 2000 – 2006. Organisationen 
innehåller i nuläget 6 korvetter typ Stock-
holm – Göteborg med samman lagt 2 700 
ton, 11 minjaktfartyg typ Landsort och 
Styrsö med sammanlagt 3 200 ton. Vidare 
har levererats 5 korvetter av Visby-klass 
med samman lagt 3 250 ton, vilka här tas 
med i sammanställningen trots att de inte 
var operativa. Vidare finns 5 ubåtar av typ 

Gotland och Södermanland på tillsammans 
7 200 ton. Totalt inrymmer marinen då 28 
fartyg på tillsammans 13 100 ton. 

På motsvarande sätt beräknas värden 
för Danmark och Finland som återfinns 
i Tabell 2. 

Observera att här bedöms uppgifter på 
endast antalet fartyg ge ett otillräckligt 
un derlag. Detta eftersom fartygen har 
västenligt olika storlek och kapacitet. 
Därför anges också tonnage som underlag 
för nyckeltal. Samma källor används som 
i föregående tabell. 

Nyckeltalsvärdena indikerar att för ma-
terielanskaffningen till sven ska marinen 
är utgifterna avsevärt högre i förhållande 
till de fartyg som organisationen inrym-
mer än i grannländerna. Detta gäller både 
de nyckeltal som relaterar till antal fartyg 
och till samlat ton nage. 

Även här är hög modernitet hos de 
svenska fartygen en förklaring till varför 
man har höga ut gifter, men det finns fler 
intressanta observationer som kan göras. 
Danmark har fartyg i klas sen 400 ton som 
trots att de är äldre än de svenska korvet-
terna har högre flexibilitet mellan uppträ-
dande i olika roller. Bl a har de tillgång till 
robot luftvärn av en klass som de svenska 

     Sverige  Danmark Finland
- Utgifter materielanskaffning     
   2000 -20006  (milj €)  2 000       720     540      
- Mtrlobj antal/tonnage i op org  28 / 13 100   19 / 36 000   27/9 000   
- Milj € per ftg      70                       38    20
- Milj € per ton ftg      0,15                    0,02    0,06

tabell 2: Materiel i marina styrkor
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fartygen saknar. Den danska marinen har 
också fått leve rerat två stridsstödsfartyg 
på ca 6 000 ton med en flexibilitet mel-
lan olika roller som är helt överlägsen 
de svenska. Noteras kan vidare att finska 
marinen moderniserat min fartyg så att 
för mågan höjs till eskortinsatser för bl a 
internationella krishanterings uppgifter. 
Detta genom tillförsel av bl a moderna 
luftvärns ro botar. De svenska fartygen har 
överlägsen modernitet vad avser smyg-
förmåga, men saknar modernt luftvärn. 
Därmed kan den kritiska kommentaren 
ges att flexibilitet och utrustning inte ger 
ett lika modernt intryck som hos några av 
de finska fartygen. De svenska ubåtarna 
är mycket moderna. Frågan blir närmast 
om de senaste ubåtstyperna representerar 
överkvalitet, när man som Magnus son vill 
ifråga sätta om de skall ingå i framtidens 
svenska försvarsmakt.  

En svårighet i de marina jämförelserna 
är olikheterna i organisationsinnehåll 
vad avser am fibiestridskrafter eller deras 
motsvarighet. Finland har något större 
verksamhet vid vad som fortfarande be-
nämns kustartilleriet än vad Sverige har 
vid amfibiekåren. Det innebär rim ligen 
att större delen av de finska materielut-
gifterna skulle tas bort från tabellen ovan 
om den skulle avse enbart flottans fartyg. 
Nyckeltalen skulle då bli ännu något för-
delaktigare jämfört med de svenska. På 
motsvarande sätt skulle de danska bli något 
mindre fördelaktiga eftersom man där har 
mycket liten verksamhet som motsvarar 
amfibietrupperna. Dessa modifieringar 
bedöms dock som små, helhetsintrycket 

förändras således inte.   
Slutsatsen blir att nyckeltalsanalysen 

indikerar att med en dansk eller finsk 
filosofi i materiel anskaffningen kunde 
väsentligt lägre utgifter ha räckt för mate-
riel till den svenska marinen. Skillnaden i 
utgifter indi kerar att man i Danmark och 
Finland har större vilja och förmåga att 
begränsa ambitionerna i ut förandet och 
att se till vad som blir ändamålsenligt för 
respektive marin. 

En motsvarande genomgång av flyg-
materiel görs inte här. Den förutsättning 
för den approxi mation som här utnyttjas 
nämligen att anskaffningen av materiel 
skall vara kontinuerligt på gående är inte 
uppfylld. Utgifterna i förhållande till ak-
tuell operativ organisation är dock högre 
i Sverige än i grannländerna. De förtida 
utrangeringarna av först 37flygplan i sin 
helhet och därefter av ett flertal JAS för-
utsätter jag vara välkända. 

Bilden så här långt ger vid handen att 
den svenska materielanskaffningen, när det 
gäller det som kallas organisationsbestäm-
mande materiel, är dyrbar i förhållande till 
den organisation som erhålls. 

Frågan är nu om ovanstående kan mo-
difieras om man granskar övrig materiel. 
Informations teknik utgör då det främsta 
området där utvecklingen går snabbt och 
där materiel följ aktligen behöver bytas 
ofta. Jag har dock inte möjlighet att göra en 
faktabetonad granskning, men vill återge 
den kritik som säger att inriktningen inte i 
tillräcklig hög grad har varit inriktad på att 
åstadkomma ope ra tivt fungerande system. 
För detta fordras att man lägger större vikt 
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vid att föra fram aktuell kun skaps nivå till 
fungerande system och mindre satsning 
på stora språng. Även om satsnin garna på 
informationsteknik ger en något gynnsam-
mare bild än den som här redovisats för 
orga nisa tions bestämmande materiel är det 
inte troligt att det räcker för att förändra 
slutsat serna.  

När man tittar på produktivitet i ma-
terielanskaffning framkommer  bilden 
av att det svenska försvaret är svagare 
än de nordiska grannarna. Både Finland 
och Danmark är klart bättre när det gäller 
hushållning med de resurser som satsas på 
förvarsmateriel. Frågan blir då varför det 
förhåller sig på detta sätt. 

anskaffning för behov hellre än 
omsättningstänkande
Magnusson redovisar ett abstrakt re-
sonemang som skäl för att medlen till 
materielanskaffning skall vara höga. Vad 
jag kan förstå utgör bedömningar av hur 
snabbt man anser att försvarskapitalet skall 
om sättas en central del i sammanhanget. 
Sådana bedömningar har då karaktär av 
erfarenhets ba serade tumregler. Grunden 
för de tumregler som man använder anges 
inte.   

Jag tolkar Magnussons resonemang som 
att man vill förnya 10 % av försvarets 
materielkapital årligen. Det innebär att 
efter tio år så skulle det materiella kapitalet 
vara helt utbytt med rena nyinvesteringar! 
Halvtidsmodernisering och renovering 
kommer därutöver. Jag tvivlar på att siffran 
10 % i sammanhanget kan vara baserat på 
försvarsrelevanta erfarenheter.  

För att få ett perspektiv på behovet av 
omsättning av försvarskapitalet borde man 
också titta på omgivande länder och jäm-
föra med vilket takt man där har på utbyte 
och förnyelse av för svarskapitalet. Redan 
i föregående avsnitt har detta berörts. Här 
följer en utveckling av detta tema. 

En genomgång av armé materiel i om-
världen visar att det är normalt att använda 
sådan materi el i fler decennier. De moder-
naste stridvagnarna i omvärlden blev ope-
rativa för mer än femton år sedan och det 
är tveksamt om det blir någon ersättning 
under åtminstone ett decennium. När det 
gäller övriga bandgående stridsfordon kan 
konstateras att i USA är två tredjedelar av 
dessa av typen M-113 som är jämn  gammal 
med våra Pbv 302 där utrangering påbörja-
des år 2006. Det är troligt att de amerikan-
ska M-113 kommer att bli femtio år eller 
mera i tjänst innan de ersätts. Motsvarande 
stridsfordon i grann länder i Norden domi-
neras också av fordon av typen M-113 eller 
av motsvarande ålder. 

Den ”Transformation” som genomförs i 
USA innebär för markstridskrafterna bl a 
nytillförsel av pansar terräng bilar. Noteras 
kan då att Finland också under senare tid 
anskaffat sådana i stor om fattning. De 
finska markstridskrafterna har således 
kommit längre vad gäller denna del av  
om ställning till moderna förhållanden än 
Sverige. Ett faktum som är tvärt emot den 
upp fattning som är vanlig i Sverige!

När det gäller artillerifunktionen intar 
Sverige en särställning. Beståndet i de 
nordiska län derna framgår av Tabell 3. 

Noteras kan att Sverige utrangerade 
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över ett hundra pjäser 77 A för några år 
sedan. I samman hanget har nämnts att 
man anser det angeläget att övergå till 
pansrade pjäser. Föredömet synes då 
vara bl a US Army. Bedömningen av vad 
som är nödvändig och lämplig kvalitet 
och ambi tion varierar dock även i USA. 
Den amerikanska marinkåren håller fast 
vid konven tionella dragna och opansrade 
pjäser som producerades under samma tid 
som de sven ska 77 A. Det finska artilleriet 
innehåller också till väsentlig del inhemska 
pjäser liknande 77 A och B.    

De danska pjäserna utgörs till mer än 
häften av den amerikanska bandpansar-
typen M-109 från 1960-talet som också 
är mycket vanlig i Europa och världen i 
övrig. En mindre del av det dan ska artil-
leriet utgörs av lättare 10,5 cm haubitser 
typ M-101 från början av 1950-talet.

Norge kommer rimligen att minska anta-
let pjäser. Där finns för närvarande ca 120 
pjäser typ M-109 som kanske behålls. 

Den svenska nedrustningen av artilleriet 
framträder som extrem, både i förhållande 
till våra grannländer och i förhållande till 
omvärlden i övrigt.  

Magnussons uttalar i sin artikel att ar-
méns materiel vid ingången av 1990-talet 
var en ”skrot hög”. Jag noter vid min ge-
nomgång att även amerikanska marinkåren 
i dagsläget fortfarande har pjäser med 10,5 
cm kaliber från början av 1950-talet. De 

är prestandamässigt snarlika de 10,5 cm 
pjäser som ingick i svenska armén vid 
ingången av 1990-talet. Man kan således 
kon statera att amerikanska marinkåren 
fortfarande använder pjäser som enligt 
Magnusson och flera andra betraktades 
som skrot för fem ton år sedan. Det vore 
intressant att göra en mera ingående fak-
tabetonad jäm förelse mellan den svenska 
försvarsmaterielen i början av 1990-talet 
och omvärlden. Kanske var modernitets-
bedömningarna inom svenska försvaret 
orealis tiska redan då.  

Här nöjer jag mig med denna genom-
gång av markstridsmateriel. För marin och 
flygmateriel torde resultatet bli liknande. 

Den kameralt präglade teori som Mag-
nuson redo visar, och som säkerligen 
återspeglar för svars ledningens åsikt, le-
der till resultat som är kraftigt avvikande 
från vad som görs inter nationellt när det 
gäller utbyte och ersättning av det mate-
riella försvarskapitalet. När man jämför 
förvars materiel med civila motsvarigheter 
kan det vara lämpligare att betrakta den 
organisations bestämmande materielen 
som infrastruktur. Denna infrastruktur 
karakteri seras liksom annan infrastruktur 
av att grundinvesteringen har lång livs-
längd, blir föremål för underhålls- och ut-
vecklande följdinvesteringar under lång tid 
och tjänar som någon form av ”stomme” 
för annan materiel som kan ha betydligt 

    Sverige Danmark Finland        Norge

Antal artilleripjäser   48  130       800        120?
        

tabell 3: artilleripjäser i de nordiska länderna
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kortare livslängd. Relationen vägar – bilar 
kan kanske utgöra ett exempel.  

Magnusson nämner också att man anser 
det nödvändigt att ”nischa” försvaret d v s 
mönstra ut någon eller flera funktioner 
och koncentrera sig på återstoden. De 
funktioner som nämns är artilleri, luftvärn, 
ubåtar och amfibieförband. Grundpro-
blemet här är enligt min åsikt att man 
inte inser försvarsmaktens, jämfört med 
grannländerna, allmänt låga produktivitet i 
verksam heten. Finland har väsentligt lägre 
försvarsutgifter, 1 600 milj € mot 2 400 
milj € i Sverige, men förmår bevara och 
utveckla tre av de nämnda funktionerna. 
Merutgif terna i Sverige, från de 1 600 till 
2 400 milj €, bör räcka till att bevara den 
fjärde nämligen ubåtsfunktionen och vä-
sentlig nyanskaffning därutöver. Ett mera 
nyanserat sätt att se på materiel anskaffning 
utgör således ett bättre sätt än att stryka 
angelägna funktioner.

slutsatser
Det största problemet med den beskrivning 
som Magnusson ger är att den leder till om
sätt ningstänkande i ett producentperspek
tiv. Omsättningstänkande innebär att man 
gör anspråk på hög moderniserings- och 
omsättningstakt. Producentperspektivet 
innebär att man inom befintliga funk-
tioner fokuserar på det som tekniskt och 
producentmässigt går att åstadkomma. 
Resultatet blir att etablerade funktioner 
gör anspråk på en hög förnyelsetakt samt 
förbrukar en stor del av tillgängliga medel 
och trän ger undan anskaffning av nya 
system och funktioner – anskaffningar 

som i ett användar och helhets perspek tiv 
skulle vara mera moti verade. Magnusson 
nämner helikoptrar, men då som skäl för 
mera medel till materielan skaff ning. Jag 
instämmer i behovet av helikoptrar, men 
ser det väl så an geläget med omfördelning 
av medlen.  

Inför framtiden bör materielanskaff-
ningen självklart utgå från den situation 
förvaret befinner sig i och lära av missta-
gen. Synen på vad som är moderna system 
bör utformas med hänsyn till vad som 
finns och kan bedömas komma att finnas 
i omvärlden. Försvarsmakten har sedan 
något år en ny materielstrategi som utgör 
ett stort steg i rätt rikt ning. Det gäller nu att 
se till att den inte blir en hyllvärmare utan 
efterlevs. För svaret måste också utveckla 
en djupare förståelse för hus hållning med 
försvarsutgifterna. 

Försvarsmaktens låga produktivitet jäm-
fört med våra grannländer bör då analyse-
ras som grund för en sådan utveckling. Det 
går att hushålla bättre med tilldelade anslag 
genom att mani större utsträckning utnytt-
jar eko nomiska värderingar och analyser. 
Man måste inse att ekonomi inte bara är 
kameral redo vis ning utan måste utgöra en 
viktig del av verksamhetsplanering och an-
nan verksamhets styrning. Det är då viktigt 
att utveckla förmågan att integrerat analy-
sera verksamheten och dess ekono miska 
konsekvenser vid planering, vid beslut, 
under genom förande och att genomföra 
utvär dering. Försvarsmakten har traditio-
nellt varit svag i dessa avseenden. 

Författaren är tidigare överingenjör vid 
FOI och ledamot av KKrVA


