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i detta anförande argumenterar jag för 
ekonomin som vetenskap och dessutom 
som en krigsvetenskap. I slutet titeln på 
anförandet har jag valt att sätta ett fråge-
tecken som jag i artikeln hoppas kunna er-
sätta med en punkt eller t o m räta ut till 
ett utropstecken.

Ekonomi har i vetenskapliga sammanhang 
ofta behandlats som en katt bland hermeli-
nerna och som en mindre ädel kunskap än 
de traditionella vetenskaperna. Detta visas 
bl a av att ekonomi inte fick plats bland de 
vetenskaper som befanns så viktiga att de 
skulle belönas när Nobelpriset instiftades år 
1901. Först år 1968 fick ekonomin, i des-
sa sammanhang, ett eget pris men inte ett 
Nobelpris. Priset har istället benämningen 

”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk veten-
skap till Alfred Nobels minne”. 
I denna artikel, byggd på inträdesanföran-

det, förklarar jag vad ekonomi är och åter-
ger kortfattat ekonomins historia som ve-
tenskap. Är då ekonomi en krigsvetenskap 

och varför? Författaren hävdar att så är fal-
let och förklarar också varför.

Ekonomi aldrig intagit en central plats 
i KKrVA:s verksamhet och få personer har 
blivit invalda på grundval av meriter inom 
ekonomiområdet även om det funnits eko-
nomer inom KKrVA. Även här har tradi-
tionella militära vetenskaper rankats högt 
– krigsvetenskap, militär teknik och säker-
hetspolitik. Har då ekonomi en plats bland 
dessa vetenskaper?
Ja, hävdar jag. I artikeln visas att eko-

nomiska överväganden kommer in i alla 
led av försvarets verksamhetslogik, popu-
lärt benämnd spårbarhetskedjan, från om-
världsanalys, via förmågor, insatsorganisa-
tion och krigsförband till förbandsproduk-
tionen. Sammanhangen mellan ”svarta hål” 
och ”vita moln” i försvarsstyrningen för-
klaras. Ett tydligt budskap är att verksam-
hetsöverväganden ska integreras med eko-
nomisk analys för att säkerställa bästa av-
vägning mellan nytta/effekt och resursför-
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Résumé

Is Economics a War Science? The author of this article argues that it is and explains why. 
The main focus of economics in the defence has traditionally been accounting. But econom-
ics is much more than this. Economic analysis is needed in most decisions made in the de-
fence sector. The economic dimension is always present – does the produced value corre-
spond with the costs for the resources used to produce it? It is essential to handle economics 
as an integrated and iterative element in management decisions, control, evaluation and fol-
low-up. The value of economic analysis and considerations is often multiplied when paired 
with other war sciences. The article briefly describes the history of economics as a science 
and some of its theories. The specific economic conditions in the defence sector means that 
general economic theory and models have to be adapted to the defence sector. That is why 
special defence economists exist.
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brukningen för att producera denna nytta/
effekt. Detta integrerande synsätt har inte 
alltid återspeglats i styrningen av försvaret 
där verksamhet och ekonomi ofta hanterats 
separerat. Resonemangen och en del av de 
principiella problemen i försvarets ekonomi 
detta orsakat illustreras med exempel.

Vad är ekonomi?
Ekonomi  kommer  från  det  grekiska,  nå-
got ironiskt i dessa tider av krispaket till 
Grekland,  ordet  oikonomia  som  betyder 
att hushålla med knappa resurser. Ekonomi 
som vetenskap beskrivs i liknande termer: 
studier av hur knappa resurser på bästa 
sätt fördelas mellan olika konkurrerande 
användningsområden. 
pengar är enbart ett smidigt sätt att by-

ta varor, tjänster och resurser med varandra 
som inte förutsätter direktbyten av varor/
tjänster med lika värde utan smidiga byten i 
flera led med många människor inblandade. 
Sedlar (och även mynt) är teknisk skuldsed-
lar utställda av staten som garanterar dess 
värde och utbytbarhet mot varor, tjänster 
och resurser. De är tekniskt också s k inne-
havarpapper, då rätten inte är knuten till 
viss person utan innehavaren för stunden 
äger de rättigheter som följer av skuldse-
deln till skillnad från personliga skuldebrev 

där rätten tillhör en namngiven person. De 
nya betalningssätten med kredit- och bank-
kort som är knutna till viss person har dock 
gjort fysiska pengar mindre viktiga för han-
deln av varor och tjänster. I botten garante-
rar dock fortfarande staten, via riksbanken, 
pengarnas värde.
pengarna är genom detta system bärare 

av möjligheter att förfoga över resurser. De 
monetära enheter som anges på pengarna i 
form av antal kronor, euro, dollar, pund etc 
är ett sätt att bestämma hur mycket resurser 
man kan förfoga över. Dessa enheter, såsom 
kronor, kan ses måttenheter för att mäta oli-
ka resursers värde. De kan ses ekonomins 
motsvarighet till centimeter, liter, kilo o s v. 
Låt vara att de förekommer i många vari-
anter (olika valutor) och inte har ett kon-
stant värde över tiden p g a förändringar i 
penningvärdet (oftast inflation).

Det är istället hushållningen av de resur-
ser vars värde mäts med pengar som står i 
centrum för ekonomin som vetenskap, den 
s k reala ekonomin. Den nytta som skapas 
när resurserna används och förbrukas ska 
ha ett högre värde än de förbrukade re-
surserna. Dessutom ska nyttan helst ha ett 
högre värde än vad en annan användning 
av resurserna skulle ha medfört. Detta be-
nämns i ekonomin som ”alternativkostna-
den” och är ett centralt begrepp inom eko-

Ekonomi handlar alltså inte om detta, d v s pengar som många tycks tro utan om god hushållning med 
resurser.
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nomivetenskapen. Ekonomi är sålunda lä-
ran om hur knappa resurser fördelas på bäs-
ta sätt mellan olika konkurrerande använd-
ningsområden.
De flesta överväganden och beslut har bå-

de en resursdimension (resursförbrukning-
en) och en nyttodimension (värdet av resul-
tatet av resursförbrukningen). Så på något 
sätt är ekonomi närvarande i mycket av vad 
individer, organisationer och stater företar 
sig och bör därför utgöra ett inslag i, stort 
sett, all verksamhet. Ekonomi har också en 
beteendevetenskaplig dimension och är där-
för ett väsentligt inslag i all verksamhets-
styrning. Jag brukar säga att ekonomin är 
en vetenskap som studerar hur ekonomis-
ka och andra incitament påverkar beteen-
det hos individer, organisationer och natio-
ner. Förståelse för detta är centralt i verk-
samhets- och ekonomistyrning.

Ekonomins historia som 
vetenskap
Ordet ekonomi kommer som nämnt från 
det grekiska ordet oikonomi (=hushållning) 
men anorna kan spåras redan till Assyrien 
för ca 4 000 år sedan. I antikens Grekland 
ägnade sig bl a Platon och Aristoteles åt 
ekonomiskt tänkande. I ”Staten” resonerar 
Platon om arbetsfördelning och specialise-
ring. Han pläderar för att en god arbets-
fördelning leder till högre effektivitet viket 
gagnar alla inom samhället. Aristoteles ut-
vecklar vissa ekonomiska tankar i de två 
verken ”Politiken” och ”Etiken”. I dessa 
berör han priser och värden samt pengar 
och utbyten. Han pläderar också för privat 
ägande som anses befordra ansvarstagan-
de. Han ogillar pengar men accepterar 
dem som ett nödvändigt ont. Han motsät-
ter sig dock penningutlåning och tagande 
av ränta. Det gör också företrädarna för 
skolastiken  med  Bibeln  som  rättesnöre. 

Skolastiken når sin kulmen under 1200-ta-
let företrädd kanske främst av Thomas av 
Aquino. Skolastikerna såg på de ekonomis-
ka frågorna ur ett filosofiskt och teologiskt 
perspektiv.
merkantilismen uppstod i Europa under 

1500-talet och utövade stort inflytande på 
det ekonomiska tänkandet långt in på 1700-
talet. merkantilisterna pekade på vikten av 
ekonomisk centralisering och en positiv han-
delsbalans för att staten skulle ackumulera 
ekonomiska tillgångar, inte minst ädla me-
taller. I protektionistisk anda försökte man 
förhindra import genom tullar samtidigt som 
export stimulerades. En av de främsta före-
trädarna var Jean-Baptiste Colbert.

År 1776 utkom Nationernas välstånd 
(”The Wealth of Nations”) av den skotske 
filosofen Adam Smith. Detta verk anses ut-
göra startpunkten för den moderna natio-
nalekonomin. Adam Smith fjärmade sig från 
synen på den starka staten med den påföl-
jande ekonomiska centraliseringen. Han fö-
respråkade istället en fri marknad med liten 
statlig inblandning. Om staten lät individer 
på en fri marknad agera i sina egenintres-
sen skulle det likt en osynlig hand gagna den 
ekonomiska utvecklingen för de flesta indi-
viderna i nationen. 

Efterföljare såsom den engelske ekonomen 
David Ricardo utvecklade teorin om kom-
parativa fördelar där han hävdar att en fri 
handel mellan länder kan bidra till en god 
arbetsfördelning och därmed bättre ekono-
misk utveckling. Detta stod i stark kontrast 
till den tidigare merkantilismen. 

En motreaktion mot de liberala idéerna 
om fri marknad och kapitalism kom från so-
cialisterna som förespråkade egendomsge-
menskap. Den mest kände företrädaren var 
den tyske sociologen Karl marx som i verket 

”Kapitalet” talar för arbetsvärdesteorin som 
säger att bytesvärdet på alla varor bestäms 
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av mängden mänsklig arbetskraft som åtgår 
vid produktionen av dessa varor. 

Den svenske ekonomen Knut Wicksell 
gjorde under 1900-talets inledande decen-
nier banbrytande insatser inom penningteori 
och konjunkturcykler m m. Han influerade 
bl a den engelske ekonomen John maynard 
Keynes och den s k Stockholmsskolan med 
bl a Gunnar myrdal och Bertil Olin. I de eko-
nomiska tankar som föddes ur denna teo-
riutveckling fick staten en roll i den ekono-
miska politiken. Regeringarna kunde däm-
pa konjunktur-svängningarna genom att 
stimulera efterfrågan och ekonomisk till-
växt under lågkonjunkturer och hålla till-
baka efterfrågan när risk för överhettning 
fanns. Teorin kom att betecknas som ”key-
nesianismen”.

I relativt modern tid uppstod den s k mo-
netarismen med den amerikanske ekonomen 
milton Friedman som främste företrädare. 
Teorin säger att inflationen beror på att pen-
ningutbudet i ekonomin ökar. En av statens 
uppgifter är därför att se till att utbudet av 
betalningsmedel i ekonomin är stabilt. 

Vad är vetenskap?
Vetenskap brukar beskrivas som

 • utveckling av tidigare okänd objektiv 
kunskap med systematiska metoder

 • En kombination av empiri 

– prövande av hypoteser, teorier och 
modeller genom observation, expe-
riment etc 

Några av de som bidragit till ekonomin som vetenskap – uppifrån och ned/vänster till höger: Platon, 
Thomas av Aquino, Jean-Baptiste Colbert, Adam Smith, Karl Marx, Knut Wicksell, John Maynard 
Keynes och Milton Friedman.
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 och deduktion 
– logisk slutledning, härledning av 
samband, teoretiskt modellbygge

 • Teorier som ger förklaringar och kan 
användas för förutsägelser 

Den ekonomiska vetenskapen lever upp till 
dessa kriterier där samband klarläggs såväl 
genom empiri som genom deduktion. Det 
finns  ett  stort  antal  ekonomiska  model-
ler som förklarar och beskriver samband 
som påverkar den ekonomiska utveckling-
en. Ekonomiska modeller används för för-
utsägelser och prognoser. Ekonomiska in-
citament används för att skapa önskvärda 
beteenden inom organisationer och sam-
hällsliv.  Dessa  bygger  på  antaganden  om 
hur individer agerar på olika ekonomiska 
incitament.
Om jag skulle bygga en modell och ba-

ra fick använda en oberoende variabel för 
att förutsäga en aktörs beteende skulle jag, 
med risk för att bli beskylld för att ha ett 
väldigt materialistiskt synsätt, välja ekono-
miskt utfall för aktören vid olika handlings-
alternativ. Jag tror att den variabeln, utom 
(tack och lov) i mycket emotionella situa-
tioner som t ex kärlek och andra nära rela-
tioner, skulle ge det största förklaringsvär-
det till aktörernas agerande.
många ekonomimiska teorier bygger just 

på antagandet om ”economic man” – en 
människa som agerar för att öka den eg-
na ekonomiska nyttan. I modeller för indi-
viders, organisationers och staters ageran-
de torde aktörens egen vinning ha ett be-
tydande progno s värde. Incitamenten kan 
också förväntas öka i styrka ju närmare de 
kommer den egna personen. Detta kan va-
ra värt att beakta vid verksamhetsstyrning. 
En av nyckelfaktorer i styrningen av en or-
ganisation är att skapa incitament för indi-
viderna göra det som är bra för organisa-
tionen. Om detta kan uppnås blir styrning-

en mer av ett ”självspelande piano” istället 
för att kräva ständig bevakning och kon-
troll från organisationens sida.
Inom försvarssektorn, och överhuvud-

taget inom den statliga sektorn, används 
inte incitament systematiskt för att säker-
ställa att aktörer, organisationer och indi-
vider, handlar och agerar på ett ändamåls-
enligt sätt. Om organisationen kan definie-
ra och klargöra önskvärt beteende och ge-
nom olika incitament stimulera detta bete-
ende i sin styrning av individerna i organi-
sationen har man skapat ett kraftfullt styr-
ningsverktyg. 

Produkten ”Försvar” och 
dess prisbildning och 
kostnadsutveckling 
Kan försvaret hanteras enligt allmänna 
ekonomiska  teorier? Både  ja  och nej. All-
män ekonomisk teori kan definitivt använ-
das med visst omdöme för att studera för-
svarsekonomiska förutsättningar. man bör 
dock vara medveten och beakta de specifi-
ka förutsättningar som gäller försvaret och 
dess ekonomi. 

För att förstå hur skillnader i prisbildning 
och prisutveckling kan uppstå mellan för-
svar och andra sektorer i samhället är teo-
rin om prisbildning en utgångspunkt. Hur 
bestäms då priset på en marknad? Priset på 
en vara eller tjänst på en marknad bestäms 
av utbudet och efterfrågan på ifrågavarande 
vara eller tjänst. Vi använder fortsättnings-
vis begreppet ”vara” som samlingsbegrepp 
för varor och tjänster. Efterfrågan på en va-
ra ökar ju lägre priset är. Ju billigare varan 
är desto mer kommer konsumenterna att ef-
terfråga varan. Om vi ritar in detta förhål-
lande i ett diagram som anger pris på varan 
på den vertikala axeln (y-axeln) och kvanti-
teten av varan på den horisontella axeln (x-
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axeln) så får vi den s k efterfrågekurvan (se 
figur nedan, vi har för enkelhets skull för-
utsatt ett linjärt förhållande mellan pris och 
efterfrågad kvantitet).

Utbudet av varan kommer däremot att 
uppvisa ett motsatt förhållande. Utbudet 
ökar istället ju högre priset är. Ju mer be-
talt man får för varan desto mer intressera-
de blir producenterna att tillverka (och han-
deln att sälja). Detta återspeglas i den s k 
utbudskurvan (se figuren). Konsumenterna 
resp. producenterna har således olika intres-
sen vilket återspeglas motsatt intresse i för-
hållandet mellan pris och kvantitet (i figuren, 
kurvornas olika utseende). I en s k perfekt 
marknad kommer dessa intressen att mötas 
i marknadens s k jämviktsläge där konsu-
menter och producenter vid samma pris ef-
terfrågar/erbjuder samma kvantitet. I denna 
punkt är marknaden i balans. Denna punkt 
motsvaras av pris p(j) och kvantiteten Q(j) 
i figuren. priset på varan blir alltså p(j) och 
den försålda kvantiteten Q(j).

På en perfekt marknad kan inte s k över-
vinster förekomma på längre sikt. På kort 

sikt kan företag göra övervinster i en bransch, 
där efterfrågan stiger vilket då gör att priset 
på varan i branschen stiger. På längre sikt 
lockar övervinsterna dock till sig nya före-
tag som vill etablera sig i branschen och ut-
budskurvan förändras så att ett jämviktslä-
ge uppstår med ett pris och en kvantitet där 
inga övervinster uppstår. 

För att en ”perfekt marknad” ska rå-
da krävs ”perfekt konkurrens” vilket inne-
bär att:

 • alla aktörer på marknaden har perfekt, 
d v s all relevant, information

 • inga transaktionskostnader existerar

 • fri etableringsrätt på marknaden

 • ingen kartellbildning vare sig på kon-
sument- eller producentsidan

 • varorna är enhetliga/homogena, d v s 
likvärdiga varor ska kunna hittas hos 
många försäljare

 • det finns många säljare och köpare

 • inga monopol existerar

 • det inte finns några stordriftsfördelar

Pris

p(j)

Efterfrågekurvan Utbudskurvan

Jämviktsläge

Kvantitet (Antal)Q(j)
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Detta innebär att både konsumenter och 
producenter är ”pristagare” vilket inne-
bär att ingen enskild av dem kan påverka 
priset utan får betala eller ta emot det pris 
som sätts av marknaden.

En helt perfekt konkurrens uppnås emel-
lertid mycket sällan utan de flesta marknader 
har s k marknadsimperfektioner (marknads-
misslyckanden), vilket innebär att ett eller 
flera av villkor(en) för en perfekt marknad 
inte är uppfylld(a). prisbildningen på sådana 
marknader blir annorlunda. Detta hindrar 
dock inte att teorin om prisbildning som en 
prisnivå med balans mellan utbud och efter-
frågan ofta har ett, om än inte fullständigt, 
förklaringsvärde, även där olika marknad-
simperfektioner föreligger. 

Andra marknads- och konkurrensförhål-
landen påverkar dock sättet som pris och 
kvantitet bestäms på olika marknader. Andra 
konkurrenssituationer är:

Oligopol är en marknadsform med ett 
fåtal företag som producerar/säljer sina va-
ror till många köpare. Vid en oligopolsitu-
ation kan alla företag påverka marknads-
priset. Oligopol kännetecknas av att företa-
gen följer varje prisförändring som någon av 
de fåtaliga konkurrenterna vidtar. Oligopol 
innebär högre priser för konsumenterna jäm-
fört med en perfekt marknad men lägre pri-
ser jämfört med en marknad där monopol 
föreligger. Oligopolföretag kan ofta uppnå 
stora vinster tack vare de inträdesbarriärer 
som ofta finns på deras marknader. 

Monopol är en marknadssituation där det 
bara finns ett företag som säljer/producerar 
en eller flera varor samtidigt som det finns 
många köpare. Ett monopol uppstår genom 
att det finns etableringshinder på markna-
den. Etableringshinder som kan skapa mo-
nopol är lagstiftning, patent, stordriftsförde-
lar och höga etableringskostnader. Det enda 
företaget på en monopolmarknad kan påver-
ka produktionsvolymer och priser på egen 

hand. En marknad med monopol har högre 
priser än en marknad där perfekt konkur-
rens råder. Rättsliga monopol uppstår till 
följd av patent och andra rättsliga orsaker. 
Naturliga monopol uppstår där ett företag 
genom stordriftsfördelar kan tillverka hela 
marknadens behov till ett lägre pris än om 
det funnits fler företag. Vid monopol blir 
prissättningen ofta ett verktyg i händerna 
på monopolföretaget i sin strävan att max-
imera vinsten. 

Monopsoni är köparsidans motsvarighet 
till monopol. Vid monopsoni finns det bara 
en köpare på marknaden men flera företag 
som tillhandahåller varan. Den enda köpa-
ren får då ett stort inflytande på priset bå-
de priset och utbudet (kvantiteten) blir läg-
re utbud än vad som skulle ha blivit resul-
tatet på en perfekt marknad.

Bilateralt monopol är en marknadssitu-
ation med bara en säljare och en köpare, 
d v s monopol och monopsoni samtidigt. I 
ett läge där säljaren har monopol och köpa-
ren monopsoni tenderar deras maktpositio-
ner att jämna ut varandra. Priset blir istäl-
let ett resultat av en förhandling. 
De flesta studier som gjort av försvaret 

som produkt tyder på att den är vad som 
brukar karakteriseras som en ”normal va-
ra” vilket innebär att efterfrågan på försvar 
sannolikt ökar med lägre pris på försvar och 
faller vid högre prisnivåer. En snabb pris-
utveckling på försvar skulle, allt annat lika, 
minska den politiska betalningsviljan för för-
svar. men försvar är också en s k ”kollek-
tiv vara” som delas av alla i samhället vil-
ket gör det problematiskt att driva analogin 
med andra varor för långt. Försvar är ock-
så en “normal vara” i den meningen att vi 
efterfrågar mer försvar med ökad inkomst. 
De flesta studier som gjorts visar på ett po-
sitivt samband mellan försvarsutgifter och 
bruttonationalprodukten (BNp). men även 
om sambandet är positivt så ökar försvars-
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utgifterna inte i samma takt som BNp. Detta 
innebär att försvarsutgifternas BNp-andel, 
under normala omständigheter utan ökade 
hot, tenderar att minska i de flesta länder. 
Den lägre ökningen av försvarsutgifterna 
jämfört med BNp indikerar att försvar inte 
är vad som brukar betecknas som en ”lyx-
vara” vars efterfrågan ökar snabbare med 
ökad inkomst.
Det finns många skäl till att pris- och kost-

nadsutveckling inom försvaret skiljer sig från 
den allmänna pris- och kostnadsutveckling-
en. Bland försvarsekonomer talas det ofta 
om försvarsspecifik inflation (”defence spe-
cific inflation”) med vilket man menar att 
priserna på de resurser försvaret köper ut-
vecklas på annat sätt jämfört med den all-
männa prisutvecklingen. Att pris- och kost-
nadsutveckling för de resurser som behövs i 
försvarsverksamheten avviker från allmän 
prisutveckling är naturligt av ett antal oli-
ka skäl:

 • Till att börja med skiljer sig samman-
sättningen av arbetskraft, materiel, va-
ror och tjänster som försvaret köper av-
sevärt från den som finns i andra verk-
samheter i det övriga samhället. 

 •  En annan orsak är att situationen på de 
marknader där försvaret gör sina köp 
ofta ser helt annorlunda ut än många 
andra marknader. Inte minst försvars-
materiel handlas på marknader som kan 
beskrivas som monopol eller oligopol, 
ofta bilaterala sådana. 

 •  Ytterligare orsaker till skillnader i pris-
utveckling är de avvikelser som kom-
mer av valutaberoendet i försvarets im-
port, jämfört med den svenska impor-
ten som helhet.

 •  För försvaret påverkas pris- och kost-
nadsutveckling av den relativa effekten 
jämfört med en potentiell motståndare 

vilket sällan är fallet för andra produk-
ter (detta utvecklas nedan).

För  de  flesta  andra  produkter  är  det  den 
absoluta effekten av produkten som är in-
tressant. Som konsument kan man utan 
förbehåll glädja sig åt en säkrare bil, en TV 
med klart skarpare bild, en ljudanläggning 
med bättre ljud o s v. Vad gäller produk-
ten ”försvar” är det däremot den relativa 
effekten jämfört med en potentiell mot-
ståndare som är intressant. Om ett vapen-
system med bättre  eldkraft,  räckvidd och 
skydd riskerar att förlora en strid det tidi-
gare skulle ha vunnit som ett resultat av att 
motståndaren skaffat sig ännu kraftfullare 
vapensystem, så har  ju  försvarsprodukten 
minskat i relativ effekt, trots att den abso-
luta effekten är större.

Det är främst inom materielområdet som 
den påverkan av den relativa effekten blir 
tydlig då en bestämmande faktor för kost-
nadsutvecklingen är hotbilden och behovet 
av att prestanda hos materielen måste hålla 
rimligt jämna steg med en potentiell fram-
tida motståndare. Denna kapprustning och 
strävan efter bibehållen eller ökad relativ 
effekt i jämförelse med en motståndare är 
kostnadsdrivande. Denna kapplöpning för 
att förfoga över materiel med högre pre-
standa än den som används av en potenti-
ell motståndare har lett till att försvarsma-
teriel kan betecknas som ”turnerings- eller 
tävlingsvaror” (”tournament goods”).
man kan se stora likheter i styckkostnads-

utveckling på försvarsmateriel med andra 
tävlingsvaror såsom elitfotbollspelare och 
Formel 1-bilar där kostnaderna har skenat 
iväg. Inom Formel 1 gick det så långt att man 
började sätta gränsvärden för prestanda för 
att mildra kostnadstrycket. Detta kan liknas 
vid en sorts nedrustningsförhandlingar bland 
Formel 1-stallen. Kostnadsutvecklingen för 
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elitfotbollsspelare ligger i nivå med kost-
nadsutvecklingen för stridsflygplan.

Det är dock i dessa sammanhang viktigt 
att hålla isär ren prisutveckling och kost-
nadsutveckling. med prisutveckling menar 
man förändringringar i priset på en i stort 
sett oförändrad eller identiskt produkt med-
an kostnadsutveckling också inkluderar kost-
nadsförändringar till följd av ökad kvalitet 
och ökade prestanda hos produkten.

Sammanfattningsvis kan sägas att en god 
teoretisk kunskap om ekonomi i stort är vär-
defull vid analyser av försvarets ekonomi. 
Det finns dock stora skillnader som motive-
rar att anpassningar av teoretiska synsätt till 
försvarets förutsättningar kombinerat med 
specifik domänkunskap om försvaret. Detta 
motiverar att det finns speciella ”försvars-
ekonomer” så som artikelförfattaren.

Ekonomin är en viktig del i 
försvarets verksamhetslogik
Överväganden med behov av ekonomisk 
analys  och  värdering  finns  i  hela  försva-
rets verksamhetslogik och i den s k ”spår-
barhetskedjan (i vissa fall benämnd ”spår-
barhettrappan”) från omvärldsanalysen till 
besluten och övervägandena i den dagliga 
förbandsproduktionen.
I nedanstående principiella figur återges 

denna (”top-down”). utifrån denna figur 
ska jag resonera om behovet av ekonomis-
ka analyser som återfinns hela vägen och i 
varje led av verksamhetslogiken. Ofta be-
hövs belysningen av de ekonomiska fråge-
ställningarna och de ekonomiska analyser-
na som ett komplement till andra vetenska-
per och kunskapsområden. Dessa områden 
omnämns i kommentarerna. De olika leden 
i verksamhetslogiken har numrerats och den 
följande texten utgör dessa siffror en refe-
rens till platsen för kommentarerna.

1) Ekonomi/Säkerhetspolitik: Konflikter är 
ofta kopplade till skilda ekonomiska in-
tressen för olika nationer. Det kan där-
för finnas behov av förståelse för eko-
nomiska samband och skeenden och 
deras påverkan på konflikthot.

2) Ekonomi/Statskunskap: Hur ska för-
svarets avvägas mot andra offentligt fi-
nansierade verksamheter? Analyser av 
ekonomiskt utrymme: Vad har vi råd 
med? Nu och i framtiden?

3) Ekonomi/militär verksamhetskunskap/
Statskunskap: Vad ska vi ha försvaret 
till? Vad är en rimlig ambition med för-
svaret med hänsyn till kostnaderna för 
resurserna att åstadkomma detta för-
svar? 

4) Ekonomi/Krigsvetenskap: Vilka upp-
gifter till försvaret motsvarar den bäs-
ta balansen mellan försvarseffekt och 
kostnader?

5) Ekonomi/Krigsvetenskap: Vilka krav 
på förmågor motsvarar den bästa ba-
lansen mellan försvarseffekt och kost-
nader?
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6) Ekonomi/Krigsvetenskap: Vilken sam-
mansättning av insatsorganisation ger 
bästa möjliga försvarsförmåga i förhål-
lande till kostnaderna?

7) Ekonomi/Krigsvetenskap: Ger krigsför-
bandet ett förmågebidrag som motsva-
rar kostnaden för förbandet?

8) Ekonomi/militär  Teknik  (Exemplet 
Försvarsmateriel): Vilken nivå på am-
bitioner och materiella prestanda är 
mest kostnadseffektiv? Liknande frå-
gor kan ställas avseende personal och 
övriga resurser till krigsförbanden.

9) Ekonomi/militär verksamhetskunskap: 
Förbandsproduktionen är det område 
där ekonomin idag har sitt domineran-
de huvudfokus. Hur använder vi pro-
duktionsresurserna rätt för att så bil-
ligt och effektivt som möjligt produce-
ra våra krigsförband? De ekonomiska 
analyserna har dock huvudsakligen ett 
uppföljnings- och redovisningsperspek-
tiv. 

Det är alltså inom den ”blå delen” av figu-
ren som de ekonomiska funktionerna inom 
Försvarsmakten har sitt fokus – ofta för re-
dovisningsändamål. Uppföljningens huvud-

di men sion är att följa upp organisations-
enheter som ansvarar för förbands pro-
duktion.
De övergripande analysnivåerna (i figu-

ren ovanför förbandsproduktionen och som 
beskrivits i punkt 1–8) får inte samma eko-
nomiska uppmärksamhet och ekonomer 
deltar i begränsad utsträckning i analysen 
av dessa.

Ekonomi har huvudsakligen setts som en 
kameral och redovisande funktion och inte 
en funktion som skulle kunna påverka verk-
samhetsbeslut högre upp i verksamhetslogi-
ken. Det har också i Försvarsmaktens hög-
kvarter funnits en organisatorisk åtskill-
nad mellan staber som planerat verksamhe-
ten och staber som ansvarat för ekonomin 
från huvudsakligen ett budgeterings-/redo-
visningsperspektiv. 

Det är enligt min mening viktigt att be-
handla verksamhet och ekonomi integre-
rat från planering till genomförande. Detta 
innebär att värdet av nyttan iterativt jäm-
förs mot resursåtgången för att identifiera 
den bästa avvägningen mellan verksamhets-
nytta och kostnad. Det innebär också att 
värdera nyttan av olika handlingsalterna-
tiv och väga den mot kostnaden i form av 
resursförbrukningen. Om man lyckas få till 

”Svarta hål” i ekonomin under genomförande har ibland orsakats av önsketänkande utan ekonomisk 
prövning i planeringen, ”vita moln”.
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ett sådant integrerat synsätt på verksamhet 
och ekonomi har man lagt grunden till en 
väl fungerande verksamhetsstyrning.

De ”svarta hål” som ibland uppenbarat 
sig i försvarets ekonomi har till del sin grund 
i ”vita moln” i planeringen där inga djupa-
re ekonomiska analyser gjorts av höga am-
bitioner i planeringen.
Balansen i avvägningar mellan ambitio-

ner/prestanda och kostnader kan illustreras 
i en skala med två extremer – maximal pre-
standa resp. minimal kostnad.

Maximal 
prestanda

Minimal 
kostnad 

maximal prestanda leder ofta till myck-
et höga kostnader och är mycket sällan den 
bästa avvägningen mellan prestanda och 
kostnad. På samma sätt innebär ett ensidigt 
kostnadsfokus sällan att avvägningen mel-
lan prestanda och kostnader blir den bästa. 
Försvarets planerings- och beslutsprocesser 
har tidigare haft en slagsida åt prestanda-
hållet vilket innebär att dessa processer ten-
derar att bli kostnadsdrivande.

målsättningar (TOEm, TTEm) för för-
band och materiel har ofta tagits fram utan 
att någon djupare ekonomisk värdering har 
gjorts. Det finns en stark koppling mellan de 
målsättningar/ ambitionsnivåer som TOEm/
TTEm (där E:t , som står för Ekonomi, of-
tast inte gjort skäl för namnet) innehåller 
och kostnaderna för att producera förban-
det och materielen. målsättningar har of-
ta haft karaktären av önskelistor med hög 
kvalitet på förband och ingående materi-
el. Processen med att ta fram målsättningar 
bör redan tidigt i beskrivningen av förban-
dets eller materielens mål/ambition/prestan-
da beakta de ekonomiska aspekterna. Detta 
görs genom att göra en avvägning av ambi-
tioner och kostnaden för att uppfylla des-
sa ambitioner. 

I det kortsiktiga genomförandet tende-
rar å andra sidan ekonomi och anslagskon-
troll ibland att köra över verksamhetsas-
pekter vilket inte heller är lämpligt. Detta 
innebär en paradoxal situation där ekono-
mi har haft förhållandevis liten påverkan på 
planering och inriktningsbeslut men myck-
et stor påverkan i det närtida genomföran-
det. Detta bidrar självklart till att det blir 

 Framtid  Närtid

 PLANERING GENOMFÖRANDE

 Ekonomiska värderingar Kortsiktigt
 och analyser anlagsparerande
 otillräckliga. styr väldigt mycket.

Fokus: ”Produkten” ”Resurserna”
 Förmågan Kostnaderna

Figur: ”Ekonomiparadoxen” – en osystematisk hantering av ekonomi i olika verksamhets- och tidsfaser 
leder till bristande koppling mellan plan och genomförande.
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svårt att få planering och inriktningsbeslut 
att hänga ihop med genomförandet. En an-
nan omständighet som gör det svårt att få 
ihop långsiktig planering och genomföran-
de är att långsiktsplaneringen ofta har ”pro-
dukten” (insatsförbanden) som fokus, med-
an genomförandet ofta har produktionsre-
surserna i fokus. Jag har kallat detta feno-
men för ”Ekonomiparadoxen”.
Jag tycker mig emellertid se tydliga teck-

en på förbättringar i synen på ambitioner i 
planeringen och synen på ekonomistyrning 
på senare år inom högkvarteret. De kärva 
ekonomiska villkoren för Försvarsmakten, 
som jag påtalat i många av mina rapporter, 
är säkert en förklaring till detta men ock-
så en ökad medvetenhet och kunskap inom 
högkvarteret.

En generell regel oavsett om det rör sig 
om försvar eller andra samhällssektorer är 
att ekonomer normalt sett inte tycker om 

”nollvisioner”. Sådana höga ambitioner inne-
bär oftast mycket höga kostnader i förhål-
lande till nyttan vilket har att göra med en 
annan ekonomisk tumregel – lagen om den 
avtagande marginalnyttan. Enligt denna 
kan man med begränsade kostnader åstad-
komma en stor förbättring i en sektor som 
varit eftersatt då man först tar itu med de 
allvarliga bristerna. Att nå ytterligare nyt-
ta genom ytterligare förbättringar kommer 
att ge mindre nytta per krona och har man 
uppnått en mycket god situation kommer 
det kosta mycket att uppnå ”idealtillstån-
det”. Det sista steget av nytta kommer ge 
mycken liten nytta per krona. Om man in-
för ”nollvisioner” inom ett antal samhälls-
sektorer riskerar dessa att kosta så mycket 
att inga eller mycket lite pengar blir kvar till 
andra verksamheter. 

Att få politiker att köpa en ”nollvision” 
inom en sektor kan dock vara ett effektivt 

”trick” för att säkerställa en generös poli-
tisk medelstilldelning till nackdel för andra 

sektorer som konkurrerar om de allmänna 
medlen. ”Nollvisioner” innebär därför of-
tast samhällsekonomiskt slöseri och inte den 
goda hushållning med resurser som är kär-
nan i den ekonomiska vetenskapen.

Resultaträkningen – intäkter 
och nytta
En skillnad mellan privat lönsamhetsdriven 
verksamhet och offentlig verksamhet är fö-
rekomsten av mätbara intäkter i den priva-
ta affärsverksamheten. Resultaträkningen 
redovisar vinsten för verksamheten som 
skillnaden mellan intäkter och kostna-
der. Intäkterna har uppstått hos kunder 
som  värderat  nyttan  av  produkten  som 
större eller åtminstone lika med priset. 
Betalningsviljan hos kunderna måste minst 
motsvara priset för att kunderna ska köpa 
produkten.

Att få ihop en komplett ”resultaträkning” 
i offentlig verksamhet i allmänhet, och kan-
ske försvaret i synnerhet, är svårare genom 
att intäkterna är mer diffusa och svårmät-
bara.

Försvaret är dessutom en av de offentliga 
grundtjänsterna som i princip alltid måste 
vara statlig. Den minimala staten eller den 
s k nattväktarstaten som målades upp un-
der 1800-talets liberalism ansvarade endast 
för rättsväsende och försvar. 
Betalningsviljan hos medborgarna för of-

fentligt producerade kollektiva tjänster är 
svår att uppskatta. Om man skulle gå ut 
med bössan hos medborgarna och samla in 
en kollekt till olika offentliga tjänster skulle 
nog de flesta områden bli underfinansierade 
jämfört med skattefinansiering. Betyder det 
att värdet/nyttan hos medborgarna är lägre 
än kostnaden för att producera tjänsten. Nej, 
inte nödvändigtvis. Det finns ett stort kol-
lektivt intresse som inte fångas i en insam-
ling, då många individer tycker att andra in-
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divider kan betala för det kollektiva intres-
set. Riksdag och regering får istället träda 
in och representera det kollektiva intresset 
vid beslut om skatter och anslag till olika 
offentliga tjänster.
Bristen på en tydlig intäktssida i offent-

lig verksamhet leder till att ekonomi tende-
rar att användas på kostnadssidan medan 
intäktssidan (eller nyttan) inte testas eko-
nomiskt på samma sätt. Den svårmätbara 
intäktssidan får emellertid inte tas som ur-
säkt för att inte kritiskt granska nytta mot 
kostnad även i offentligverksamhet, så ock-
så försvar.

En uppföljning och redovisning som fo-
kuserar på nyttosidan och har det nytto-
skapande resultat som en viktig uppfölj-
nings- och redovisningsdimension under-
lättar en sådan prövning av nytta mot kost-
nad (”value for money”). Försvarsmakten 
arbetar i nuläget med att implementera re-
dovisning av produkter (=krigsförband) vid 
sidan av redovisningen av produktionskost-
nader på organisationsenheter. Denna re-
dovisningsmodell går under namnet FEm 
(Försvarsmaktens Ekonomimodell). En så-
dan redovisning är ett steg mot en jämförel-
se av det förmågebidrag krigsförbandet ge-
nerar och dess kostnad.

Sammanfattning
Artikelförfattaren har haft som mål att över-
tyga  läsarna om att  ekonomi är  en veten-
skap och att försvarsekonomi hör hemma 
bland krigsvetenskaperna. Grundelementet 
i ekonomivetenskapen är hushållning med 
resurser och att se till att resurser används 

där de skapar mest nytta. Den ekonomiska 
teoribildningen har långa anor där bl a Pla-
ton och Aristoteles bidragit. Den moder-
na nationalekonomin anses ha skapats av 
Adam Smith på 1700-talet där genom t ex 
Karl marx, svensken Knut Wicksell, John 
may nard Keynes och milton Friedman till-
fört ytterligare teoretiska synsätt.

De speciella ekonomiska förutsättningar 
som åter finns inom försvarssektorn kräver 
vissa anpassningar av tankar och modeller 
från allmän ekonomisk teori. Detta motive-
rar existensen av försvarsekonomer som ge-
nom kunskap om försvar och ekonomi kan 
göra de försvarsspecifika anpassningarna av 
teori och praktisk tillämpning.

Nästa alla beslut och överväganden har en 
ekonomisk dimension. Ekonomiska övervä-
ganden behövs därför i många av de beslut 
som fattas om försvaret. I alla led i försva-
rets verksamhetslogik från omvärldsanaly-
sen till den dagliga förbandsproduktionen 
behövs ekonomisk analys. I många av des-
sa fall kan ekonomi korsbefrukta och sam-
verka med en annan av krigsvetenskaperna. 
Verksamhet och ekonomi bör behandlas in-
tegrerat varvid nytta för verksamheten ställs 
mot kostnaderna för resurserna som behövs 
för att producera denna nytta. En integre-
rad verksamhetsstyrning skapar goda förut-
sättningar för att göra bästa möjliga avväg-
ning av nytta mot kostnad.

Författaren är överingenjör vid Totalförsva-
rets Forskningsinstitut och civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm


