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Försvarsberedningen har i sin rapport 
i maj1 anvisat att grundorganisation 

och stöd myn digheter skall rationaliseras 
till förmån för operativ verksamhet med 
syfte att öka den operativa effekten. Detta 
utöver huvudbudskapet som är att ange mål 
och inriktning för Försvarsmakten, insats-
organisationen och hur denna skall produ-
ceras. Personal försörj ning genom värnplikt 
föreslås upphöra och organisationen skall 
bemannas av heltids anställd personal och 
personal med beredskapskontrakt. Man har 
således i mycket liten omfattning gått in på 
förbandsverksamheten, d v s övnings- och  
insatsverksamheten. Skrivningarna tyder 
närmast på att anser förbandsverksamheten 
underfinansierad. En sådan åsikt är nog 
utbredd också inom försvaret. Jag anser 
att problemen är mera djupgående och att 
attityder inom försvarsmakten behöver 
förändras mot ett djupare kostnadsmedve-
tande också inom förbandsverksamheten. 

Informationen utgör ett utdrag ur en rap-

Kostnadsproduktivitet i förbands- 
verksamheten

av Helge Löfstedt 

port som utarbetats vid FOI2 där man bely-
ser förbands verk samheten och hela perso-
nalområdet genom att göra in ter nationella 
jämförelser. Resultatet blir att den svenska 
förbandsverksamheten framstår som dyr 
i jämförelse med förhållandena i våra 
grann länder Danmark och Finland. Mot 
denna bakgrund synes det angeläget att 
försvarets poli tiska och militära ledning 
ägnar uppmärksamhet åt att skapa bättre 
integration mellan eko nomi styrning och 
verksamhets styrning med starkare inslag 
av kostnads- och ambitionsav vägning.

Förbandsverksamheten 
De årliga utgifterna för för bands verk-
samheten i Försvarsmakten motsvarade 
år 2006 omkring 2 400 miljoner Euro. För 
dessa utgifter genomfördes verksamhet 
som motsvarar 9 700 per son år i utbildning 
av värn pliktiga och korttidsanställda. Däri 
inräknas också de till stor del stående 

DISKUSSION & 
DEBATT

1  Försvarsberedningens rapport; Försvar i användning, Ds 2008:48, 2008-06-13.
2  Nordlund, Peter; Löfstedt, Helge och Öström, Bernt: Personal och förbandsverksamhet - internationella 

jämförelser, FOI-R–2453–SE, maj 2008.
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sjö- och luftstrids förbanden samt annan 
personalutbildning och allmän ledning 
av myndigheter etc. Anled  ningen till att 
uppgifter för år 2006 redovisas är att detta 
är det senaste år där uppgifter avseende 
försvarsutgifter föreligger enligt den sta-
tistik som årligen ges ut av FN. Uppgifter 
för 2007 bedöms bli tillgängliga hösten 
2008. 

De svenska värdena och motsvarande för 
Danmark och Finland återfinns i Tabell 1. 

Som resultat används verksamhetseko-
nomiska nyckeltal som anger prestationer 
i form av summan personår dividerat med 
utgifter för för bands verk samhet. Sam-
manställningen av personår inrymmer 
ut bildning av värnpliktiga och elever i 
utbildning till soldat redo för interna tionell 
tjänst samt för Danmark soldater tjänstgö-
rande i stå ende förband i hemlandet.

Resultatet i tabellen är en indikation på 
att produktiviteten i både Danmark och 

Finland är påtagligt högre än i Sverige.  
Detta även om det är ett problem att kvo-
tens täljare består av tre sins emellan olika 
komponenter (grundutbildning, soldater i 
tjänst hemma och soldater i inter nationella 
insatser). Skillnaderna i de värden som 
erhålls på de angivna prestationerna är 
stora.   

År 2007 inträffade ett överdrag som 
rimligen innebär att de faktiska utgifterna 
för för bands verksamheten översteg utgif-
terna för år 2006. Samtidigt var resultatet 
uttryckt i personår något mindre än det 
genomsnitt över en treårsperiod som 
används i tabell 1. Slutsatser grund ade 
på data från 2006 torde därför vara giltig 
även för 2007. 

Norge tas inte med i detta utdrag efter-
som de nyckeltal som erhålls nära ansluter 
till de sven ska. En utförligare redovisning 
finns i FOI-rapporten. Slutsatsen är att det 
i Norge inte finns lika mycket inspiration 

Tabell 1: Jämförelse förbandsverksamhet
    
 Sverige           Danmark        Finland
- Personår utb och tjg soldater   9 7003  11 5004 18 0005

- Utgifter förbandsverksamhet (milj €)   2 400     2 150   1 650
- Soldatpersonår per milj €       4,1                        5,4                  10,9

3  Den svenska utbildningsprestationen beräknas enligt följande: 300 anställda och 8 500 vplår årligen i ge-
nomsnitt över en treårsperiod enligt BU 06. Därutöver utgör antalet internationellt tjänstgörande omkring 
900. 

4  Den danska utbildningsprestationen är: 2 450 vplår. Därtill utbildas 1 900 soldatelever i 8 månader efter 
värnpliktstjänstgöringen. Avgångarna är ca 30 % under utbildningen. Därtill kommer ”repetitionsutbidning” 
av berdskapskontrakterad personal och summan blir 3 550 årsverken. Till detta kommer 6 600 tjänstgörande 
i stående förband samt 1 350 internationellt tjänstgörande. Summan blir 11 500 årsverken.

5  Den finska utbildningsprestationen beräknas enligt följande: 27 600 vpl utbildas och förbrukar drygt 17 240 
vplår. Till detta kommer 780 internati o nellt tjänstgörande och summan avrundas till 18 000 vpl- och tjgår.   
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att hämta när det gäller produktivitet i 
sammanhanget som från Dan mark och 
Finland.     

Det finns också anledning att särskilt 
kommentera jämförelsen med Finland. Det-
ta eftersom de finländska värdena hänför sig 
till omfattande utbildning inom ramen för 
allmän värnplikt och som då skulle medföra 
skalfördelar i utgiftshänseende. Att därmed 
avfärda finska försvaret som ointressant 
med avseende på försvarsutformning vill 
jag dock varna för. Överslags mäs sigt skulle 
indikatorerna visa gynnsamma värden för 
Finland även om man där skulle välja att 
t ex halvera värn pliktsuttaget och i stället 
införa stående förband för de medel som 
därigenom frigörs.

I det finska värdet på personår är vi-
dare inte inräknad det som presteras vid 
repetitions öv nin gar där omkring 30 000 
övas årligen i drygt en vecka. Den finska 
överlägsenheten blir ännu högre om man 
dessutom beaktar att i Finland förvaltas 
en ”krigstida organisation” som om fatta 
360 000 personer, d v s omkring tio gånger 
större än den svenska. Vidare har Finland 
en territoriell ledningsorganisation, som 
även efter pågående minsk ning är väsent-
ligt större än i Sverige och omfattar sju 
militär läns staber. Man bör dock också 
beakta att Finlands förbands verksamhet 

till övervägande del avser infan teri, 
medan både den svenska och danska verk-
samheten avser mekaniserade en heter som 
är dyrare i drift.   

Sammantaget blir intrycket att försvars-
makten i Finland bedriver väsentligt mera 
omfattande förbandsverksamhet till lägre 
utgifter än vad Försvarsmakten i Sverige 
förmår.  

Befälstäthet
En väsentlig fråga är om förbandsverk-
samheten genomförs med lämpligt antal 
anställt befäl. Ett led i att besvara en sådan 
fråga är att betrakta arbets produktivitet 
d v s verksamhetens resultat i förhållande 
till insatt arbetskraft. De värden som er-
hålls framgår av Tabell 2.
  Som resultat används nyckeltal som anger 
prestationer i form av summan personår 
dividerat med antalet tjänstgörande befäl. 
I  summan personår ingår, liksom tidigare, 
ut bildning av värnpliktiga och elever under 
utbildning och soldater i stående förband. 
Däremot undantas här personal i interna-
tionell tjänst. 

Nyckeltalen visar att de svenska presta-
tionerna i förbandsverksamheten i förhål-
lande till tjänstgörande befäl är betydligt 
lägre än de finska och även lägre än de 
danska.  

Tabell 2: Jämförelse befälstäthet
     
 Sverige     Danmark Finland  
- Personår utb och tjg soldater    9 700     11 500  18 000     
- Antalet anställda befäl 10 000      8 300    9 000  
- Soldatpersonår per tjg befäl                                          1,0                1,4              2,0
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Den svaga arbetsproduktiviteten illustr-
erar, det nu välkända, att den svenska 
försvarsmakten inrymmer en större andel 
befäl i högre grader än vad man gör i 
grannländerna. D v s i svenska Försvars-
makten finns proportionsvis mera ”befäl 
som leder befäl” medan det i Danmark 
och Finland finns större andelar ”befäl som 
leder värnpliktiga och manskap”.

Därefter över till de övningsberoende 
utgifterna och hur de förhåller sig till 
verksamheten. 

Övningsberoende utgifter
Först relateras övningsberoende utgifter till 
verksamheten ut tryckt i personår/soldater. 
Även här väljs att endast betrakta verk-
samhet i hemlandet. D v s internationellt 
tjänstgörande och motsvarande utgifter 
ingår inte i de värden som anges.   

Som resultat används nyckeltal som 

anger övningsberoende utgifter (i miljoner 
€ år 2006) dividerat med soldatpersonår.  

De svenska övningsberoende utgifterna 
i förhållande till genomförd verksamheten 
är som framgår av Tabell 3 jämförelsevis 
höga. De danska övningsberoende utgif-
terna relaterat till soldatpersonår var år 
2006 ca 80 % och de finska ca 40 % av 
de svenska. De norska värdena visas inte 
här. De är liksom tidigare likvärdiga med 
de svenska.      

Det fördelaktiga intrycket av de finska 
och danska verksamheterna när det gäller 
kostnads eff ektivitet bekräftas således även 
av denna jämförelse.    

Ovanstående finns redovisat i FOI rap-
port ”Personal och förbandsverksamhet – 
interna ti onella jämförelser”. Man kan dock 
konstatera att jämförelse av verksamhet 
på nivån hela försvars makten innebär att 
arbeta med information som är höggradigt 

Tabell 3: Jämförelse övningsberoende utgifter

  Sverige Danmark Finland 
- Personår utb och tjg soldater6   8 800  10 150 17 200          
- Övningsberoende utg. (milj Euro)7      840 800   600       
- Övnber utg/personår      0,10                   0,08 0,04         

Tabell 4: Jämförelse övningsberoende utgifter arméstridskrafter

  Sverige Danmark Finland
- Personår utb och tjg soldater   6 300        6 100  11 700   
- Övningsberoende utg. (milj Euro)      350          290        320 
- Övnber utg/ personår        0,06                   0,05     0,03       

6  Beräknas som i Tabell 1, dock att internationellt tjänstgörande inte inräknas här. 
7  Källa: FN sammanställning försvarsutgifter sommaren 2007 på http://disarmament.un.org:8080/cab/milex.

html
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samman fattad. Jag gör därför här också 
jämförelser på försvarsgrensnivå. Det 
blir då lättare att bilda sig en upp fattning 
rörande verksamheter av likartad natur.  
Detta utgör en komplettering som går 
något djupare än vad som hanns med i FOI-
rapporten. En fördjupning till jämförelse 
på försvars grensnivå innebär svårigheter 
eftersom länderna redovisar utgifter på 
olika sätt när det gäller fördelning på för-
svarsgrenar (motsv) och försvars gemen-
samt. Efter några olika försök bedöms dock 
information här kunna läggas fram som ger 
en bild av storleks ordningar. 

Övningsberoende utgifter för 
arméstridskrafter
Värden och bedömningar för arméstrids-
krafter år 2006 framgår av Tabell 4.

De danska övningsberoende utgifterna 
per soldat personår för  arméstridskrafterna 

var ca 80 % av de svenska. De finska mot-
svarande utgifterna var år 2006 ca 50 % av 
de svenska d v s ett något högre värde än 
det som erhölls för hela försvarsmakten.   

Övningsberoende utgifter för 
marinstridskrafter
Värden och bedömningar för marinstrids-
krafter år 2006 framgår av Tabell 5.

För arméstridskrafter utgör soldatper-
sonår ett mått på förbandsverksamheten 
som bedöms ut göra en lämplig approxi-
mation i sammanhanget. För de marina 
stridskrafterna bedöms lämp ligare be-
handla verksamhet knuten till de marina 
fartyg som hålls i drift. Detta eftersom 
be manning, sjömän och befäl, utgör medel 
för att driva verksamhet med fartyg som 
utgör bärare av den marina militära effek-
ten. De fartyg som redovisas är fartyg för 
ytstrid för minkrig föring och ubåtar.  

Tabell 5: Jämförelse övningsberoende utgifter marina stridskrafter

  Sverige Danmark  Finland
- Antal fartyg         198            229        2710 
- Tonnage 13 200    36 000    9 000  
- Övningsberoende utg (milj Euro)      170         140         50 
- Övnber utg/ antal ftg  9,0 6,4        1,7
- Övnber utg/tonnage   0,013   0,004           0,005
- Amfibieenheter (motsv)                           ja nej          ja

8  4 korvetter av Göteborg- och Stockholmsklassen, 9 minjaktftg av Landsort- och Styrsöklassen ett minfartyg 
Carlskrona samt 4 ubåtar av Gotlands- och Södermanlandklassen. Källa Wiendokumentet mars 2007 på 
http://www.mil.se/attachments/defence_planning2007.pdf

9  2 stridsstödfartyg av Absalonklassen, 3 korvetter av Niels Juhelklassen, 10 flexibla fartyg i olika roller av 
Flygfiskenklassen, 4 patrullfartyg av Thetisklassen och 3 patrulbåtar av Agdlekklassen. Källa: Forsvarsavtal 
2005-2009 Försvarsministeriet, Danmark juni 2004

10  8 robotbåtar, 3 minjaktsflottiljer på tillsammans 13 fartyg samt 6 minfartyg och minutläggare. Källa: 
Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2004. Försvarsdepartementet Finland SRR6/2004, se fotnot 8.
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Att fartyg väljs som indikator på verk-
samheten innebär att amfibieenheter inte 
beaktas, vilket naturligtvis är en svaghet 
i jämförelsen. Här måste tas med i beräk-
ningen att de finska kust för banden utgör ett 
inslag i den finska marinen som till andel 
är minst lika stor som amfibie förbanden i 
den svenska marinen. Den danska marinen 
innehåller däremot ett mycket litet inslag 
som mot svarar de svenska amfibieförban-
den och deras finska motsvarigheter. En 
annan omstän dighet som försvårar jämfö-
relser är fartygens olika storlek. Här väljs 
därför att redo visa både antal fartyg och 
det samlade tonnaget i respektive länders 
marina styrkor. En tredje om ständig het 
som försvårar jämförelsen är avgränsning 
till att beakta endast fartyg som utgör 
”primär effekt”. D v s stödfartyg tas inte 
med. Detta betraktelsesätt innebär att en 
marin som förmår hålla många fartyg med 
få stödfartyg betraktas som produk tivare 
än en marin som håller sig med många 
stödfartyg. Indikatortalen återspeglar då 
det tankesätt som ligger bakom ”teeth to 
tail- ratio” som kan återfinnas i internatio-
nella försvarsskrifter. Pro blemet blir nu att 
göra avgräns ningen vad som är stödfartyg 
och vad som är fartyg med ”pri mär effekt”. 
I sammanhanget kan vidare konstateras 
att fartyg med kustbevaknings upp gifter 
ingår i de danska och finska marinerna 
men inte i den svenska. De fartyg som 
används vid kustbevak ningsuppgifter i 
de danska och finska marinerna har dock 
marin beväpning, vilket rimligen påverkar 
den årliga verksamheten även om inslaget 
vapentjänst m m skulle vara mindre än på 

de primärt stridande fartygen. Ytterligare 
försvårande är att olika källor anger olika 
uppgifter beträffande vilka fartyg som är 
i drift. De källor som använts är samtliga 
från respektive regering som framgår av 
respektive fotnot. Man kan då notera att 
korvetterna i Visbyklassen liksom några 
av Göteborgsklassen inte noteras som 
operabla i svenska marinen. Något som kan 
tyda på tekniska problem men också kan ha 
andra förklaringar. Dock verkar det finnas 
fartyg som inte ingår i respektive marin 
enligt respektive försvarsbeslutsskrivelse 
även i de danska och finska marinerna. 
Därför är det inte troligt att jämförelsen 
påverkas i av görande grad av att det finns 
verksamhet utöver de som officiellt för-
klaras operabla. 

En förklaring till den låga övningskost-
naden i finska marinen kan också vara att 
alla fartyg inte är rustade fullt ut. Vid behov 
och mobilisering ingår tidigare utbildade 
värnpliktiga i besättningen. Ett sådant sys-
tem innebär att ett antal av fartygen hålls i 
lägre beredskap. Detta är en ordning som 
tidigare funnits i Sverige och som rimligen 
medför stora ekono miska fördelar. 

För de marina stridskrafterna är de re-
dovisade indikatortalen med hänsyn till 
ovanstående att betrakta som grova ap-
proximationer. En jämförelse mellan de 
svenska och danska marinerna bör utgå 
från ett värde mellan de siffror som i ta-
bellen anges för övningsberoende utgifter 
i relation till antal fartyg och i relation till 
tonnage. En jämförelse mellan de svenska 
och finska marinerna bör utgå från rela-
tionen mellan övningsberoende utgifter i 
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relation till antalet fartyg. 
Den samlade bedömningen blir, trots de 

osäkerheter som underlaget och omstän dig-
heterna framtvingar, att både de danska och 
finska marina verksamheterna bedrivs med 
öv nings beroende utgifter i förhållande till 
verk samheten som är väsentligt lägre än de 
svenska – de kan vara mindre än hälften! 

Övningsberoende utgifter för flygstridskrafter
Även för flygstridskrafterna bedöms lämp-
ligare behandla verksamhet knutet till de 
materiella enheter som hålls i drift. 

De enheter som betraktas som ”primär 
effekt” består av tre klasser nämligen 
stridsflygplan, övriga flygplan (främst 
transportflygplan och flygplan för elektro-
nisk krigföring) samt heli koptrar. Främst 
skolflygplan betraktas som stödverksamhet 
som inte räknas in bland den pri mära ef-
fekten. Avgränsningarna är på samma sätt 
som vid marinstridskrafterna inte alltid 
självklara.    

Här kan också ges den kommentaren 
att Finland rimligen inom en nära framtid 
kommer att bli tvunget att påtagligt höja 
utgifterna för förbandsverksamheten för 
flygstridskrafterna – både de övningsbero-
ende och direkt personalrelaterade. Detta 
när man får nya helikoptrar typ NH 90 och 
transportflygplan typ Casa i tjänst. 

Värden och bedömningar för flygstrids-
krafter år 2006 framgår av Tabell 6. Även 
data för flyg är förenat med vissa osäkerhe-
ter. Främst beror det på att alla tre länderna 
är i färd med att förnya sina helikopterbe-
stånd, vilket innebär att data beträffande 
vilka nya heli koptrar som tagits i tjänst 
och vilka gamla som finns kvar är svåra att 
läsa ut ur tillgängliga källor. Bedömningen 
blir dock att de svenska utgifterna i förhål-
lande till verksamheten är låga jämfört med 
motsvarande i grannländerna. Det finns 
rimligen flera förklaringar till detta. Den 
ena är att JAS är billigare i drift än F 16 i 
Danmark och F 18 i Fin land. Detta innebär 

Tabell 6: Jämförelse övningsberoende utgifter flygstridskrafter

 Sverige  Danmark  Finland   
-  Antal flygplan och helikoptrar      17011          8712         8013 
-  Övningsberoende utg. (milj Euro)      230                 290           170 
-  Övnber utg per flygplan resp hkp       1,3                  3,3            2,1

11  100 JAS-fpl, 8 tpfpl Hercules, 7 övriga transportfpl, 4 SFR 890, 2 S 102B, 1 SH 90 samt 48 helikoptrar. 
Källa: Wiendokumentet mars 2007 på http://www.mil.se/attachments/defence_planning2007.pdf

12  48 st F-16, 7 transport och inspektions fpl, här antas 32 hkp som minskar till 22 när EH-101 anskaffningen 
är slutförd. Källor: Forsvarsavtal 2005-2009 Försvarsministeriet, Danmark, juni 2004 och The Military 
Balance 2008.

13  63 st F-18, 7 transportflygplan, här antas 10 hkp som ökar till 20 när anskaffning av NH-90 är slutförd. 
Källor: Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2004, Försvarsdepartementet, Finland och The Military 
Balance 2008. 
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att de dyra materielinvesteringarna för JAS 
återbetalas till del genom lägre utgifter för 
förbands verk samhet. En annan förklaring 
är att i de svenska flygstridskrafterna har 
man på ett mera systematiskt sätt ersatt 
flygtid för piloter med träning i simulator. 
Detta i sin tur är ett resultat av att man 
sedan många år tvingats spara på förbands-
verksamheten för att få fram me del till de 
omfattande materiel investeringarna. Rim-
ligen har denna attityd också givit andra re-
sultat än simulator träning som medverkar 
till den gynnsamma jämförelsen. 

En tredje möjlighet är att det finns oba-
lanser inom den svenska försvarsmakten 
där främst marinens men även arméns 
övnings- och förbandsverk samhet är vä-
sentligt bättre finansierad än flygvapnets. 
Det blir därför angeläget med förändringar 
– ökning av medel för övningsberoende 
utgifter inom flygvapenförbanden, minsk-
ning av verksamheten eller en kombination 
av båda. Det underlag som här redovisat 
räcker inte för ett ställningstagande i detta 
avseende. 

Slutsatser
Värdena på de jämförelseindikatorer som 
redovisats gör att det är svårt att se övnings-
verk samheten inom Försvarsmakten som 
generellt underfinansierad. Jämförelsen 
tyder snarare på att man i verksamheten 

har högre ambitioner än i grannländerna 
vad avser behov av omfattande och därmed 
dyrbara övningar. Tidigare i projektet inter-
nationella jämförelser14 har hänvisats till en 
studie15 som visar på väsentliga skillnader 
i ambition och kostnad när det gäller mis-
sions  inriktad utbildning inför internationell 
tjänst. I en avgränsad undersökning fann 
man att svenska och finska förband hade 
likvärdig förmåga, medan den svenska 
kontingenten hade högre kostnader. De 
högre kostnaderna avsåg tillkommande 
personal samt hyror, varor och tjänster. Vi-
dare fann man att de svenska metoderna för 
rekrytering och ut bildning av personal för 
internationell tjänst var mer komplicerade 
och därmed också mer kostnads drivande 
än motsvarande finska. 

Den generella förklaringen till att de 
svenska övningsberoende kostnaderna 
är dyra i för hållande till resultatet kan då 
bedömas vara att de professionella militära 
ambitionerna är högre. D v s man kräver 
mer omfattande utbildning och övning för 
att nå fram till ett resultat som man betrak-
tar som godtagbart. Vi kan inte heller se 
många tecken på att man inser be hovet att 
väga marginalkostnaderna mot marginal-
nyttan. Man behöver således inom För-
svars makten i ökad utsträckning genom-
föra ekonomiska analyser baserade på ett 
effektivitets perspektiv där ambitioner ba-

14  Helge Löfstedt: De nordiska ländernas försvarsmakter – Några jämförelser, FOI-R–1577–SE, Februari 
2005. 

15  Schöön, Urban: Insats eller föresats – Varför säkerhetspolitiska ambitioner inte all-tid kan omsättas i 
militäreffekt eller förmåga, FHS C-uppsats 19 100:2038, Stockholm 2004. 



82

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2008 4-2008

lanseras mot kostnader. Ekonomistyrning 
bör således vara in tegrerad i verksamhets-
styrningen och inte en egen process som 
primärt syftar till kame ral redovisning. 
En stark ekonomistyrningsfunktion med 
analys och kostnads effek tivitet som fokus 
behövs inom Försvarsmakten 

Överskriden årsbudget år 2007 tyder 
också på att ledningen inte har sådan insyn 
i och kontroll av verksamheten att man 
förmår ingripa förrän på ett sent stadium. 

Resultatet av de försvarsgrensvisa jäm-
förelserna visar också på att det är nödvän-
digt att man går in och analyserar på olika 
nivåer för att kunna påvisa obalanser som 
kan döljas vid övergripande be traktelser. 

Här känns det också angeläget att till-
styrka försvarsberedningen förslag att för-
stärka utvär dering av verk samheten inom 

försvaret, något som föreslogs redan av 
”Försvarsstyr nings utredningen” för snart 
tre år sedan. Vidar bör man på politisk nivå 
formulera tydliga mål för effektivitetsut-
vecklingen inom förbands verksamheten.  
Inspiration till utformning av ut värdering 
samt formulering av produktivitetsmål 
kan även hämtas från Storbritannien.16 
Vidare är det min övertygelse att sådan 
utvärdering och målformulering, liksom 
inom andra delar av offentlig verk samhet, 
blir mycket starkare om samhällsdebatten 
i sammanhanget får ett väsentligt bidrag 
från ”second opinion” i form av fristående 
försvarsekonomisk forsk ning, något som 
saknas i Sverige.     

Författaren är överingenjör, pensionerad 
från FOI och ledamot i KKrVA.

16  Framgår av  revisonsrapport från National Audit Office: Performance of the Ministry of Defence – Briefing 
for the Defence Committe, November 2007. 


