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                                                                                                                               vid kungl Krigsvetenskapsakademiens 
sym   posium 18 februari 2009 redovisades en 
studie av Försvarsmaktens produktivitet år 
2007 inom förbandsverksamheten. Under 
våren och sommaren 2009 har ekonomiskt 
underlag för år 2008 blivit tillgängligt. Med 
dessa kan några jämförelser presenteras 
avseende produktivitet inom hela försva
ret. Denna jämförelse avser en enda aspekt 
vilket naturligtvis utgör en begränsning. 
För att få en mera komplett bild med flera 
aspekter är det nödvändigt att gå in på delar 
av försvarsmakten. I artikeln ”Mer armé för 
pengarna”, KKrVAHT, 3. häftet 2009 har 
flera aspekter som är relevanta för mark
stridkrafter behandlats. 
 Värdena för år 2008 ansluter sig till de 
tidigare genomförda jämförelserna och slut
satsen i den försvarsmaktsgemensamma 
jämförelsen kvarstår. Svenska Försvarsmak
ten presterar mindre i förbandsverksamhet i 
förhållande till utgifterna än i grannländer
na Danmark och Finland. Om den svenska 
produktiviteten sätts till 100 % var den 
danska 120 % och den finska 260 % av den 
svenska.1 
 Även om slutsatsen i stort blir det samma 
som tidigare redovisats för år 2007 finns 
skillnader. Den svenska produktionen år 
2008 var större genom den ojämna rytmen i 
treterminssystemet. Samtidigt har förvånan
de nog utgifterna för förbandsverksamheten 
sjunkit med 10 %. Dessa båda förändringar 

leder till ökad produktivitet enligt det reso
nemang som här används. Danmark och 
Finland bedöms ha samma nivå på verk
samheten som år 2007 men utgifter för för
bandsverksamhet har i båda länderna ökat 
med omkring 10 %, vilket för dessa länder 
leder till något minskad produktivitet. 
 Noteras kan att tillgänglig information 
tyder på att internationell tjänstgöring min
skat något i alla tre länderna – mest i Sve
rige. Informationen är dock från alla tre 
länderna mindre tydlig i detta avseende än 
för år 2007. 
 I den målbild som Försvarsmakten pre
senterade 30 januari2 föreslås en övergång 
till ett utbildningssystem för gruppchefer, 
soldater och sjömän som liknar det danska 
systemet. Detta har inte påverkat verksam
heten år 2008 i de data som har redovisats. 
 I den fördjupning avseende markstrids
krafterna som redovisades i den tidigare 
nämnda artikeln ”Mer armé för pengarna” 
framgick att både Danmark och Finland 
har en tydlig regional ledningsorganisation, 
viket Sverige saknar. Danmark och Finland 
har fler personer insatta i internationell 
tjänst, högre nationell beredskap i mark
stridskrafterna, större volym kvalificerad 
markstridsmateriel i förhållande till materiel 
utgifterna samt större volym territoriella 
markstridskrafter eller hemvärn än Sverige. 
I artikeln redovisas också överväganden 
kring den korta finska utbildningstiden för 

Mer försvar för pengarna – marina 
jämförelser
av Helge Löfstedt
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soldater som av utrymmesskäl inte återges 
här. Sammantaget blir dock bedömningen 
att både Danmark och Finland åstadkom
mer betydligt större militära prestationer än 
Sverige när det gäller markstridskrafter. 
 Efter denna bakgrundsteckning av pro
duktivitetsutvecklingen på försvarsmakts
nivå och fördjupning på arménivå ägnas 
återstoden av utrymmet åt fördjupning av
seende marinen.

Marina stridskrafter i Sverige, 
Danmark och Finland
I Tabell 1 redovisas de väsentligaste upp
gifterna som här utnyttjas för en produk
tivitetsbedömning: De kvantitativa upp
gifterna i tabellen kompletteras med en 
kvalitativ genomgång efter tabellen. 

Ubåtar
De svenska ubåtarna är mycket moderna 
bl a genom att alla har luftoberoende ma

skineri. En så hög andel av ubåtar med 
luftoberoende maskineri är unik. Närmast 
kända motsvarighet är Tyskland som 2008 
hade fyra ubåtar med luftoberoende icke 
kärnkraftdrivet maskineri av totalt tolv 
båtar. 
 Både de danska och finska marinerna 
saknar ubåtar. 

Ytstridsfartyg
Sammantaget är den danska ytstridsflottan 
klart störst med 22 fartyg på tillsammans 
38 800 ton. Därnäst följer den finska med 
10 fartyg på tillsammans 4 500 ton. Den 
svenska är minst med 7 fartyg på tillsam
mans ca 4 000 ton. 
 De svenska fartygen består av fem kust
korvetter av typ Visby samt två enheterna 
av Stockholmsklassen. Detta enligt Mili
tary Balance. Andra källor anger att Visby
klassen inte fullt ut är operativ. Då nämns 
också kustkorvetter av Göteborgsklassen. 
Om dessa tas in beräkningarna i stället för 

   Sverige Danmark Finland
 Ubåtar
 antal  4 0  0
 tonnage  5 800   
 Ytstridsfartyg
 (missilbeväpnade)4

 antal  7 22      10
 tonnage  4 000 38 800 4 500 
 Minkrigs och stödfartyg
 antal  20 20 12
 tonnage  14 000 3 000    4 300  
 ”Kustbataljoner”       1+ Hv5        2 ++
 UtgifterMarina 
 stridskrafter   8406 6007    2638

 (milj €)

Tabell 1: Data marinstridskrafter 20083
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De är endast beväpnade med 7,6 cm kanon, 
men benämns trots detta i flera samman
hang som fregatt. Anges också lätt kunna 
modifieras för att bära sjömålsmissil och 
luftvärnsmissil. I andra sammanhang be
nämns typen som ”stort patrullfartyg” med 
fiskeinspektion och viss havsforskning som 
huvuduppgift. Svensk benämning skulle 
kunna vara ”kustbevakningsfartyg med be
väpning”. De medför normalt helikopter.
 Motsvarande benämning kan gälla två 
enheter av nytt patrullfartyg typ Knud Ras
mussen med deplacement på 1 720 ton som 
ersätter betydligt mindre enheter. De blev 
operativa år 2008 respektive 2009 och av
ses troligen för patrullering kring Grönland. 
Även dessa är i patrullversion beväpnade 
med 7,6 cm kanon. Konstruktionen är dock 
flexibel och kan ta två vapenmoduler av 
samma typ som Absalonklassen. 
 Vidare finns tio enheter av typen Flyg
fisken på ca 320 ton som producerades i 
början av 1990talet. Typen motsvaras i 
storlek av de svenska kustkorvetterna typ 
Göteborg och minjaktfartyg klass Landsort 
och Koster. Flygfisken är den första typen 
av de moderna flexibla danska fartygsty
perna. I dagsläget förekommer tre versioner. 
En version är robotfartyg med sjömålsmis
sil och luftvärnsmissil. En annan version är 
patrullbåt med 7,6 cm kanon och en tredje 
är minjaktsfartyg närmast motsvarande den 
svenska Landsort. Alla fartyg anges kunna 
växla mellan dessa tre roller. Vidare kan ci
vila roller intas t ex bekämpning av miljö
hot. Noteras kan att skroven till Flygfisken 
är av armerad plast som har levererats av 
Karlskronavarvet. Skrovmaterialet gör att 
de med avseende på ”smygförmåga” har 
likheter med Visbyklassen
 Sjömålsmissiler typ Harpoon och luft
värnsmissiler typ Sea Sparrow (båda från 
USA) finns sedan längre tid befintliga på 
eller kan tillföras samtliga ovanstående far

Visbykorvetterna blir skillnaden i antal och 
tonnage för svenska ytstridsflottan liten och 
påverkar inte jämförelsen i stort. Kvalitativt 
överträffas Göteborgsalternativet av Vis
byalternativet främst genom dess avsevärt 
högre förmåga att undandra sig upptäckt 
genom olika former av teknisk spaning – ra
dar m m. I detta avseende är Visbyklassen 
överlägsen samtliga danska och finska far
tyg. Noteras bör dock att Visbyklassen år 
2008 och ännu inte när detta skrivs blivit 
fullt operativ. 
 De sju svenska fartygen saknar alla 
moderna luftvärnsmissiler, vilket samliga 
grannländers mariner har – inte bara de 
danska och finska. De svenska fartygen har 
automatkanoner som luftskydd, viket dock 
inte anses tillfyllest i andra mariner. 
 Den danska marinen innehåller ett flertal 
fartyg med kvalificerad ytstridsförmåga. De 
modernaste och största klasserna utgörs än 
så länge av Absalonklassen med två enheter 
på 6 600 ton vardera. Fartygen benämns i 
Danmark som flexibelt stödfartyg men är 
inrett för att kunna anta flera olika alterna
tiva roller – beväpnade med kombinationer 
av sjömålsmissil, luftmålsmissil, allmålska
non och ubåtsjakttorpeder. Lastutrymmet 
medger dessutom medförande av minkrig
föringsutrustning, landsättning av marinin
fanteri, basering av stab med ledningsorgan, 
fältsjukhus, underhållsbas eller upp till två 
helikoptrar. Även civila resurser kan tas 
med där resurser för bekämpning av miljö
hot nämns.  
 Danmark har för närvarande tre korvet
ter typ Niels Juel på ca 1 300 ton beväpnade 
med sjömålsmissil, luftvärnsmissil och 7,6 
cm kanon. Fartygen levererades omkring 
1978 och deras ersättare i form av tre nya 
fregatter på vardera över 6 000 ton är på 
började. 
 Vidare finns fartyg typ Thetis på 3 500 
ton som levererades i början av 1990talet. 
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ning till utgående minfartyg. Den kraftigt 
ökade flexibiliteten vad avser möjliga upp
gifter medför dock att Absalonklassen här 
hänförs till ytstridsfartyg. 
 Den finska flottans minkrigsfartyg och 
stödfartyg är få och små. Undantaget utgörs 
av Pohjahnmaa som är ”flaggskepp” och 
även utbildningsfartyg samt har grundfunk
tion som minfartyg. Dess deplacement är 
1 400 ton och fartyget togs i bruk i slutet av 
1980talet.
 Den svenska marinen har flera större 
fartyg i stödrollen. Detta beror till väsentlig 
del på att bara mindre fartyg finns i ytstrids
flottan. För att med de mindre fartygen i yt
stridsflottan få viss grad av flexibilitet och 
framför allt uthållighet har man behållit 
flera stora fartyg i mer renodlad stödroll. 
Man har således inte som i Finland växlat 
upp minfartyg till eskortfartyg genom att 
förse dessa med kvalificerat luftvärn. 

Kustförband
Den svenska marinen inrymmer en amfi
biebataljon och ett bevakningsbåtkompani 
med en samlad styrka på närmare 1 500 
personer. 
 I den danska försvarsmakten ingår se
dan millennieskiftet inga kustförband. Där
emot finns ett sjöhemvärn med en samlad 
personalstyrka på 2 900 i aktiv styrka och 
2 100 som reserv.9 Med hänsyn till uppgift 
består Sjöhemvärnet av två delar, där den 
ena omfattar ett trettiotal bevakningsbåtar 
som materiellt närmast kan jämföras med 
de bevakningsbåtar som ingår i den svenska 
amfibiekåren. Den andra delen är ett mark
försvar för bevakning och försvar av ma
rinbaser och civila hamnar. Sådant marint 
markförsvar finns på sex platser. 
 Finland har kvar fast kustartilleri med ett 
femtital pjäser i torn. Därutöver redovisas i 
Military Balance ett antal äldre kanoner av 
sovjetiskt ursprung. Dessa är troligen under 

tyg, i de flesta fall genom utnyttjande av en
hetliga moduler.
 Flera källor anger också att man i danska 
marinen överväger att anskaffa luftvärns
missiler av mera kvalificerat slag nämli
gen ESSM (Extended range Sea Sparrow 
Missile). 
 I Danmark har marinen också uppgifter 
som i Sverige hanteras av kustbevakningen. 
Det innebär bl a att vissa av fartygen för 
dessa uppgifter har fast beväpning. Samti
digt är de inredda för att kunna medföra 
kraftigare beväpning. Fartyg med förmåga 
att ta kvalificerad beväpning räknas här till 
fartyg med ytstridsförmåga. 
 Finland har två enheter av typen Hämen
maa som nyligen moderniserats och då bl 
a försetts med luftvärnsmissiler typ Uhmk
honto från Sydafrika. Fartygstypen har de
placement på 1 400 ton och benämns efter 
ombeväpning som eskortfartyg. Tidigare 
benämning var minfartyg och de byggdes i 
början av 1990talet.
 Befintliga ytstridsfartyg utgörs av åtta 
enheter av typen Rauma och Hamina på 
ca 300 ton producerade i början respektive 
slutet av 1990talet. Båda typerna är beväp
nade med sjömålsmissiler typ RBS 15 från 
Sverige och luftvärnsmissiler typ Mistral 
från Frankrike. 
 I den finska flottan liksom i den danska 
har de missilbeväpnade fartygen försteg 
jämfört med den svenska i form av moderna 
luftvärnsmissiler. 

Minkrigs och stödfartyg
Slående är att svenska marinen har större 
andel av stödfartyg i förhållande till ubåtar 
och ytstridsfartyg än de danska och finska 
marinerna. 
 Den danska marinen har bara kvar ett 
mindre antal minkrigs och stödfartyg efter 
en kraftig minskning under senare år. Möj
ligen kan Absalonklassen ses som en ersätt
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Materielanskaffning marina 
stridskrafter

I Tabell 2 finns några uppgifter samman
ställda. Perioden 2000 – 2008 har valts på 
grund av att år 2000 är det första år för 
vilket utgiftsdata finns tillgängliga i FN:s 
sammanställning av försvarsutgifter.
 De svenska utgifterna för marin mate
rielanskaffning var under perioden dub
belt så stora som de danska och mer än tre 
gånger så stora som de finska.
 Svenska marinen har tillfört fem Visby 
korvetter och moderniserat två ubåter till 
luftoberoende maskineri. Tillsammans blir 
detta över 6 000 ton. Samtidigt har man 
tagit ur drift över 8 000 ton, bl a Stock
holmskorvetterna. Trots väsentligt större 
utgifter har den svenska ”strids-flottan” 
(ubåtar och ytstridsfartyg) år 2008 således 

avveckling. Därutöver finns två bataljoner 
kustjägare och något självständigt kompani 
med i huvudsak infanteribeväpning samt ett 
antal robotkompanier och batterier. Där in
går bl a fyra enheter med RBS 15 KA. Sju 
små bevakningsbåtar redovisas här under 
rubriken kustförband. 

Utgifter
De svenska utgifterna för marina strids
krafter är större än de grannländerna. De 
finska utgifterna är storleksordningen en 
tredjedel av de svenska. Mot en sådan bak
grund är den svenska marinens fartygsbe
stånd överraskande litet, både till antal och 
tonnage. Det blir då motiverat att titta på 
anskaffning av tonnage och utvecklingen 
under vis tid och att ställa denna mot ut
gifter för materielanskaffning. Detta görs i 
följande avsnitt.

        Sverige  Danmark Finland  
”Stridstonnage”10 
(ubåtar och ytstridsfartyg) år 2000 15 300  26 600  3 200

 år 2008   9 800 38 800 4 500
 tillfört eller moderniserat   6 250 16 800 3 600  

Utgifter materielanskaffning 11

marin materiel år 2000 – 2008             2 500   1 200       700

(milj €)    

Produktivitet i mtrlanskaffning             ref   +++    ++
   

Tabell 2: Marint tonnage 2000 – 2008: utveckling och utgifter  
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minskat till 65 % av tonnaget år 2000. Den 
danska har under motsvarande tid ökat 
med 45 %. Man har tillfört närmare 17 000 
ton samtidigt som man i stor utsträckning 
bibehöll Flygfiskentonnaget från början av 
1990talet. 
 Nytillskottet i den finska marinen ut
görs av modernisering och uppgradering 
av 3 600 ton. Man har uppgraderat de ti
digare minfartygen av Hämeenmaaklass 
från 1990talet till eskortfartyg samt tillfört 
robotbåtar typ Hamina. Samtidigt har man 
tagit ur drift robotbåtar från 1980talet och 
en korvett från 1960talet. Vidare bibehöll 
man robotbåtar typ Rauma från början av 
1990talet. 
 Det tonnage som tillförts eller moderni
serat i den svenska marinen är sådant som 
utformats under slutskedet av kalla kriget. 
Det tonnage som tillförts eller moderni
serats i Danmark och Finland är i stor ut
sträckning utformat för uppgifter efter det 
kalla kriget samtidigt som man bibehållit 
äldre tonnage.  
 Intrycket blir att Sverige har modernise
rat mer med avseende på modernitet i års
modell hos enskilda objekt, medan främst 
Danmark men även Finland har modernise
rat med avseende på uppgift för objekt lika
väl som hela den operativa organisationen. 
Man har tidigt identifierat behovet av större 
tonnage med bredare operativ förmåga samt 
stridsstödsfartyg. I Sverige har man minskat 
volymen av stridstonnage till förmån för 
smal teknologisk topp. Man diskuterar nu 
anskaffning av fartyg med tonnage och för
måga som liknar eller överträffar de danska 
fartygen. En sådan förändrad inriktning 
innebär att framtida jämförelser kommer 
att bli gynnsammare. 
 Kvaliteten hos de svenska ubåtarna är 
hög eller synnerligen hög i ett internatio
nellt perspektiv. Det fordras dock en hög 
värdering av deras förmåga för att denna 

omständighet ska kompensera den relativt 
svaga ytstridsflottan. 
 Utan att gå in på siffermässig bedöm
ning av produktivitet är det tydligt att den 
svenska marinen har högre utgifter för an
skaffning och modernisering i förhållande 
till de fartyg som man har i drift. Danmark 
dominerar både när det gäller tillgång på 
tonnage och när det gäller tillfört tonnage 
i förhållande till utgifter för materielan
skaffning.  
 Även Finland presterar mera än Sverige 
när man relaterar tonnage i förhållande till 
de medel som läggs på anskaffning. För ut
gifterna under samma period har man vid
makthållit och ökat den samlade flottan till 
ett samlat ”stridstonnage” som totalt när
mar sig hälften av de svenska och där det 
tidigare noterats att Finlands tonnage för 
ytstridsfartygen blivit större än det svenska. 
 Frågan blir då varför detta förhållande 
har uppstått? Svaret är rimligen att inom 
marinen har man liksom inom stora delar 
av försvaret i övrigt sedan decennier vant 
sig vid att sätta prestandakrav som innebär 
tekniska utmaningar. Man har inte ägnat 
samma uppmärksamhet åt att få fram vilka 
kostnader som det innebär att realisera höga 
prestanda. Resultatet blir de prestanda och 
kostandsspiraler som vi nu ser. 
 Den nya materielstrategin söker komma 
till rätta med kostnadsspiralerna. Detta ge
nom något som kan kallas iterativ kravan
passning. Jag tvivlar på att det räcker att 
göra detta i ett sent skede, vilket nu verkar 
vara fallet. Man måste redan från början 
ägna kostnadssidan väsentligt intensivare 
uppmärksamhet än vad som av tradition är 
fallet. 
 En ”missvisning” här är att anskaffning 
av materiel till ”kusttrupperna” ingår i ut
gifterna för materielanskaffning men inte i 
prestationer i form av tonnage. Utgifterna 
för denna materielanskaffning är dock rim
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ligen så liten att den inte påverkar helhets
bilden. 

Förbandsverksamhet marina 
stridskrafter
En väsentlig anledning till att den svenska 
flottan är så liten, både till antal och tonna
ge, kan vara att driftskostnaderna är höga 
och att tillgängliga medel för förbands
verksamhet inte medger större verksamhet. 
Det blir då angeläget att titta närmare på 
förbandsverksamheten. 
 I Tabell 3 redovisas en sammanställning 
av uppgifter som kan utnyttjas för en be
dömning av prestationer i förhållande till 
utgifter d v s produktivitet i förbandsverk
samheten.  
 De danska utgifterna för förbandsverk
samhet torde vara något mindre än de 
svenska även om tillgänglig information 
inte är helt tydlig. Samtidigt framgår det av 
information som tidigare redovisats, men 
som här upprepas för tydlighetens skull, 
att det danska beståndet av ”stridsfartyg” i 
drift är väsentlig större än det svenska både 
till antal och tonnage. Slutsatsen blir då att 

den danska verksamheten presterar mera i 
förhållande till utgifterna än den svenska.
 Slutsatsen ovan skulle kunna modifieras 
men inte principiellt förändras om man i 
hög re grad beaktar det tonnage av stödfar
tyg som redovisas i Tabell 1. 
 För den finska marinen är utgifterna 
mindre än hälften av motsvarande för den 
svenska. Även om tonnaget är mindre blir 
det tydligt att den finska verksamheten 
prest e rar mera i förhållande till utgifterna 
än den svenska. 
 Även här finns ”missvisning” genom att 
förbandsverksamhet hos ”kusttrupperna” 
ingår i utgifterna men inte i prestationer. 
Även i detta avseende är dock utgifterna så 
små att missvisningen inte påverkar helhets
bilden. 
 Slutsatsen blir att volymen på de svenska 
förbandsutgifterna borde medge att flera 
fartyg hölls i drift i svenska flottan om man 
jämför med verksamheten i grannländerna. 
Anledningen till att så inte är fallet kan till 
väsentlig del bero på att man sedan ett an
tal år varit inne i en ond spiral. Man har 
haft svårt att minska personalen i takt med 
att fartyg och tonnage i drift har minskat 

      
 Sverige Danmark Finland

Utgifter förbands 
verksamhet (milj €)    43012  37513 17614

Antal ”stridsfartyg”      11    22          10
 
”Stridstonnage” 9 800        38 800               4 700

Produktivitet förbandsverksamhet    Ref                 ++          +

Tabell 3: Produktivitet förbandsverksamhet 
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 Danska marinen har förmåga att anskaf
fa och driva marint tonnage som är väsent
ligt större än motsvarande svenska och med 
god förmåga att ta olika typer av vapen och 
marin utrustning i en årlig utgiftsnivå som 
är mindre den svenska. En hemlighet bak
om detta är troligen högre kostnadsmedve
tande i kombination med god förmåga att 
prioritera och välja materiel med avvägda 
prestanda. 
 Finska marinen har för jämförelsevis 
måttliga utgifter vidmakthållit och utveck
lat en ytstridsflotta som rimligen måste anse 
som likvärdig med den svenska.  
 En mera övergripande slutsats av ovan
stående är att försvarets politiska och mi
litära ledning bör genomföra officiellt 
jämförande värdering av det slag som här 
redovisats. För långsiktig utveckling är det 
också angeläget med tillämpad ekonomisk 
och pedagogisk forskning som kan få fram 
hur generella ekonomiska erfarenheter kan 
tillämpas på försvarets strukturella utveck
ling och hur sådana lärdomar kan föras ut 
till marinens och Försvarsmaktens ledande 
kretsar. Detta gäller såväl operativ och eko
nomisk värdering av ny teknik som identi
fiering av gränssättande förhållanden i för
bandsverksamheten.

Författaren är överingenjör pensionerad 
från FOA och ledamot av KKrVA.

och hamnar då upprepade gånger i att löner 
förbrukar större delen av tillgängliga medel 
och allt mindre disponeras för verksamhets
beroende utgifter. Stor volym av personal 
blir på så sätt en kritisk faktor som begrän
sar möjlig verksamhet. 
 Ett väsentligt skäl till att man inte mins
kar personal i takt med verksamheten kan 
vara konservatism och missriktat vakthål
lande om personal och kompetens. Ett annat 
skäl kan vara att kravtänkande med svagt 
beaktande av kostnader har spridit sig från 
materielanskaffningen till förbandsverk
samheten. Man vill ha en hög befälstäthet 
i utbildning och ägnar inte uppmärksamhet 
åt att utforma verksamhet med måttligare 
personalinsats. Sammantaget skruvas på så 
sätt utgifter i förhållande till resultat upp till 
högre nivåer än i grannländerna Danmark 
och Finland. 

Avslutning 
Sammantaget blir bedömningen att både 
Danmark och Finland presterar betydligt 
mera för försvarsutgifterna än Sverige även 
när det gäller sjöstridskrafter. Danmark och 
Finland har systematiskt byggt upp förmåga 
med ytstridsfartyg medan Sverige satsat på 
speciallösningar och tidig nedläggning av 
fartyg som bl a motiveras med att driften 
är dyr. 



181

D I S K U S S I O N  &  D E B AT T

Noter

1.  För beräkningsgång hänvisas till den nämnda 
redovisningen i KKrVAHT 3. häftet 2009. I 
den redovisning för marinen som här följer 
används ett annat resonemang som redovisas i 
det följande. 

2.  Prop2008/09:140 och Försvarsmaktens un
derlag 20090130.

3.  Antalsuppgifter från The Military Balance 
2009. Tonnageuppgifter från Fartygskort 
1997 utgiven av Försvarsmakten, Örlogsfar
tyg av Gunnar von Hofsten och i några fall 
nätet. 

4.  Med ytstridsfartyg menas här fartyg som 
har eller är förberedda för utrustning med 
sjömålsmissiler eller luftvärnmissiler. Defi
nitionen avviker från den svenska där en yt
stridsflottilj inrymmer även ett antal minkrigs- 
och stödfartyg. Den här valda definitionen 
ansluter mera till de som används i Military 
Balance.

5.  Danska hemvärnets hemsida  
http://www.hjv.dk

6.   2009 år svenska upplaga av det årliga så 
kallade Wiendokumentet som utgör ett 
informationsinslag i konventionell rustnings
begränsning. Växelkurs genom bearbetning av 
uppgifter i Mil Bal 2009.

7.  Motsvarande danska Wiendokument 
kompletterad med jämförelser från tidigare 
UN dokument. För den danska marinen är 
utgifterna för förbands verksamhet inte direkt 
jämförbara med motsvarande för Sverige 
och Finland. Det beror på att väsentlig del 
av driftsutgifterna bokförs på gemensamt i 
den danska utgiftssammanställningen medan 
motsvarande är direkt fört i den finska och 
överfört till marinen i den svenska utgiftssam
manställningen. För att få jämförbara värden 
måste motsvarande omfördelning göras för 
den danska. Här finns visst underlag från 
tidigare år men totalt innebär detta att de 
danska utgifterna här är mindre säkra än de 
svenska och finska. Utgifterna bedöms ligga 
i intervallet 575625 milj Euro. Växelkurs 
genom bearbetning av uppgifter i Mil Bal 2 
09.

8.  FN kostnadsredovisning åtkomlig på webb
adress  
http://disarmament2.un.org/cab/milex.html 

9.  De senare består av personal som inte fullgjort 
full tjänstgöringsskyldighet. 

10. Op cit, not 3.
11. FN sammanställningar försvarsutgifter för 

respektive år samt uppgifter enligt not 6, 7 
och 8. Löpande penningvärde. 

12. Op cit, not 6. 
13. Op cit, not 7. Den skattning som här görs är 

att de danska förbandsutgifter år 2008 som 
bör hänföras till  marinen var mellan 350 och 
400 Milj Euro. 

14. Op cit, not 8.

  


