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Försvarsanskaffning - för att stödja befolkning eller industri? 

Sammanfattning: 

Försvarsanskaffning och dess omkringliggande faktorer är relativt lite utforskat, särskilt i svensk 

kontext. En anledning är möjligtvis att utvecklingen skett fort och medfört att teorin har blivit 

ifrånsprungen. Det medför intresset av att studera faktorer som påverkar den svenska 

försvarsanskaffningen gällande valet av vem anskaffningen sker ifrån. 

Arbetet är en kvalitativ utforskande studie med en induktiv ansats med syfte att förstå de 

underliggande teman och mönster som finns bakom den svenska anskaffningsprocessen. Arbetet 

belyser anskaffningsprocessen relativt brett, därför används Hartleys teori byggd utifrån studier 

kring Ministry of defence i Storbritannien.  

Empirin utgörs av djupintervjuer där respondenterna representerar Försvarsmakten, FMV och 

politiken. Teorin används sedan för att analysera empirin, för att slutligen belysa 

inomvetenskapliga såväl som utomvetenskapliga utvecklingspunkter. 

Studien kom fram till att säkerhetspolitik och ekonomi påverkar den svenska 

anskaffningsprocessen av komplex försvarsmateriel i stor utsträckning. Påverkan är positiv 

exempelvis genom att den har spin-off effekter till övriga samhället men har en negativ effekt 

genom att det fördyrar anskaffningen. En framgångsfaktor gällande svensk försvaranskaffning är 

svenska modellen som hanterar faktorer kring soft systems engineering väl. 

Nyckelord: Försvarsanskaffning, Anskaffningsprocess, Säkerhetspolitik, Försvar, Väsentliga 

säkerhetsintressen, Soft systems engineering 
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Defence procurement – to support the people or industry? 

Abstract: 

There is relatively little research into defence procurement and its surrounding factors, 

particularly in a Swedish context. One possible reason could be that development has been rapid 

and has overtaken theory. This raises interest in studying factors that influence Swedish defence 

procurement in terms of the selection of whom procurement occurs from. 

This paper is a qualitative investigative study with an inductive approach, the aim of which is to 

understand the underlying themes and patterns behind the Swedish procurement process. The 

paper takes a broad view of the procurement process and, therefore, Hartley’s theory is used, 

which is built on studies of the UK Ministry of Defence. 

The empirics consist of in-depth interviews where the respondents represent the Swedish Armed 

Forces, the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) and the Swedish Ministry of 

Defence. The theory is then used to analyse the empirics, to finally illustrate theoretical as well as 

practical points of development. 

The results of this study show that defence policy and economy influence the Swedish 

procurement process for complex armaments to a large extent. The effects are positive in terms of 

some positive spin-off effects for the rest of the society, but there are negative effects because it 

makes procurement more expensive. One success factor for Swedish defence procurement is the 

Swedish model that effectively deals with factors surrounding soft systems engineering. 

Key words: Defence procurement, Procurement, Acquisition, Defence policy, Defence, Essential 

security interests, Soft systems engineering 
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1. Introduktion och bakgrund 

Anskaffningsprocessen gällande Försvarsmaktens materiel sker genom att Försvarsmakten 

beställer materiel via Försvarets materielverk (FMV). Dock krävs regeringsbeslut vid dyrare 

anskaffning (≥150 miljoner kronor).1 FMV i sin tur genomför inköpet från en 

industrileverantör, idén är att konkurrens ska möjliggöras på marknaden.2 

Gällande försvarsanskaffning är det ofta viktigt att ekonomin står i fokus. Om något inte blir 

som det är tänkt skylls det lätt på ekonomin. Dock är det flera andra punkter som påverkar, till 

exempel hur politik och mentalitet leder till dåliga incitament samt hur metodvalet föranleder 

till dåliga prognoser.3 Säkerhetspolitiken och diverse kontrakt påverkar även processen. Det är 

viktigt att ta i beaktande faktorer som lagar, karaktäristiska för landets försvarsindustri, 

diverse samarbetsavtal och andra typer av avtal som exempelvis berör internationella 

organisationer.4 Rättsliga principer och politik styr ibland hela samfunds försvaranskaffning. 

Generellt ska medlemsländerna i EU genomföra konkurrensupphandlingar men artikel 346 

TFEU5 tillåter att landet kan åberopa riktad anskaffning på grund av väsentliga 

säkerhetsintressen, därmed kan landet kringgå de gemensamma bestämmelserna. Det kanske 

till viss del upplevs motsägelsefullt att bestämmelserna talar för att konkurrensupphandling 

ska gälla men att undantag får göras.6 

Det är vanligt att skylla misslyckad försvarsanskaffning på bristande förmåga i det 

kommersiella området samt fenomenet av att vara för optimistisk och ha ineffektiva 

affärssätt.7 Burgess hävdar att anledningen till att teori gällande området blivit eftersatt är att 

hanteringen av försvarsanskaffningen gått från statlig till privat sektor. Den snabba utveckling 

har medfört att teoriskapandet inte hängt med vilket skapar ett behov av att studera området.8  

Gällande samspelet mellan olika aktörer blir interagerande och att ta hänsyn till områden 

kring hur processen går till av vikt. Dessa omkringliggande faktorer har bitvis studerats på en 

service-dominant-logic teori där det militär-industriella samspelet i Tysklands motsvarighet 

till FMV har studerats. Teorin belyser de viktiga omkringliggande faktorerna gällande 

försvarsanskaffningen.9 

                                                           
1 Riksrevisionen, RiR 2012:5, Besparingar i försvarets materielförsörjning – Regeringens genomförandegrupp 

2008, Stockholm, 2015, s. 26. 
2 Försvarsmakten. Materielförsörjning. Försvarsmaktens planerade materielförsörjning 2014–2021. Utgåva 

2013, Stockholm, 2013, S. 9. 
3 Melese, Francois. Franck, Raymond. Angelis, Diana. Dillard, John. Applying insights from transaction cost 

economics to improve cost estimates for public sector purchases: The case of U.S. Military acquisition. U.S. 

Naval postgraduate School, 2010. 
4 Aguado-Romero. José, López-Hernández. Antonio Manuel, Vera-Ríos. Simón, Auditing defence procurement 

contracts in the European context: an inter-country analysis, Granada, International review of administrative 

sciences, 2013. 
5 Terpan. Fabien, Saurugger. Sabine, Assessing judicial activism of the CJEU the case of the court’s defence 

procurement rulings,Grenoble, Journal of European integration, 2018. 
6 Ibid. 
7 Burgess. K, Defence acquisition: A practice in need of better theorizing. I Emerging strategies in defense 

acquisitions and military procurement, Burgess, Kevin & Antill, Peter D. (red.), 2. IGI Global, Hershey, PA, 

2017. 
8 Ibid, s. 2–3. 
9 Glas. Andreas H, Essig. Michael, building a conceptual framework for defence acquisition management based 

on service dominant logic theory, I Emerging strategies in defense acquisitions and military procurement, 

Burgess, Kevin & Antill, Peter D. (red.), 93-108. IGI Global, Hershey, PA, 2017. 
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Politiken inverkar på anskaffningsprocessen vilket lyfts fram i forskning gällande hur FMV:s 

upphandlingar påverkas av Sveriges lagar. Lagarna är väl anpassade för ändamålet men FMV 

har bedömt utvecklingspotential gällande att arbeta med dem.10 Hartley framhäver att det inte 

endast handlar om materielkostnader som utgör köpet utan hur politiken utgör en stor roll 

gällande försvarsanskaffningen. Han förtydligar samspelet mellan politik, industri och militär 

och hur de tillsammans genererar fred, skydd och säkerhet.11 Hartley förtydligar dock en 

viktig tanke gällande anskaffningen genom följande citat, ”Vad ska vi köpa? Skydd åt 

befolkningen eller försvarsindustrin?”.12 

Generellt är det en brist på teorier gällande försvarsanskaffning,13, 14 vilket lyfter behovet av 

att belysa området försvarsanskaffning och vikten av att stat och industri har ett gynnsamt 

samarbete då industrin löser allt större delar och kan ibland upplevas bestämma över staten.15 

Artiklarna tillsammans har genererat en generell vy över området försvarsanskaffning, vilka 

möjligheter och utmaningar det finns inom området samt gett en uppfattning av var denna 

artikel skall rikta sitt fokus. 

1.1 Problematisering 

Mycket har en stor inverkan på processen och det är inte alltid fullt tydligt vad. Detta 

motiverar intresset till att undersöka materielanskaffningen beträffande den svenska 

försvarsmakten gällande, omkringliggande faktorerna som politik, industri med olika samspel, 

ekonomiska lösningar och samarbeten där emellan och om det finns faktorer som kräver 

förbättring och värdera dessa faktorer. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är således att beskriva olika faktorer som påverkar anskaffningen av 

försvarsmateriel i Sverige gällande valet kring vem anskaffningen sker ifrån samt hur faktorer 

påverkar och blir påverkade. Detta för att utveckla Sveriges försvarsanskaffning samt till att 

utveckla teoribildning inom området. 

1.3 Frågeställningar 

För att nå syftet med studien ställer uppsatsen följande frågor: 

• Vilka huvudsakliga faktorer påverkar anskaffningen av komplex försvarsmateriel i 

Sverige gällande vem anskaffningen sker ifrån? 

• Hur påverkar dessa faktorer anskaffningen? 

  

                                                           
10 Konow, David. Examensarbete 30 hp. Upphandling på försvarsområdet, en granskning av Försvarets 

materielverk som upphandlande myndighet, Lund, Juridiska fakulteten, Lunds universitet, 2015. 
11 Hartley, K. The Economics of Defence Policy: A new Perspective. London: Routledge. 2011. 
12 Ibid, S. 27. 
13 Burgess, Defence acquisition: A practice in need of better theorizing, 2017, S. 3. 
14 Lefeez, Sophie, Acquisition and its theoretical foundations: A phenomenon at the crossroads of phenomena, I 

Emerging strategies in defense acquisitions and military procurement, Burgess, Kevin & Antill, Peter D. (red.), 

77. IGI Global, Hershey, PA, 2017. 
15 Burgess, Defence acquisition: A practice in need of better theorizing, 2017, S. 3. 
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1.4 Studiens förväntade bidrag 

Studien identifierar olika faktorer som berör försvarsanskaffningen samt hur dessa gör det. 

Denna studie bidrar därmed till att utveckla anskaffningsprocessen av försvarsmateriel i den 

svenska Försvarsmakten genom att faktorer kring den kartläggs, samt att genom användandet 

av en teori byggd utifrån ett annat lands anskaffningsprocess kan medföra att nya synsätt 

genereras. Studien bidrar till utvecklingen av teori inom området försvarsanskaffning då 

uppsatsens teori placeras på fallet Sverige istället för Storbritannien som den skapats utifrån, 

samt att utvecklingspunkter tas upp gällande teorin. 

2. Litteratur och teori 

Påverkansfaktorer är ett brett område att ta i beaktande gällande försvarsanskaffning. Förutom 

ekonomiska faktorer har exempelvis Navarro-Galeras studie av påverkansfaktorer för 28 olika 

länders försvarsanskaffning påvisat att det är i huvudsak tre faktorer som är särskilt viktiga. 

De tre faktorerna påverkar effektiviteten och dessa faktorer är vikten av tydliga styrningar, 

försvarets storlek i det landet och nivån av arbetslöshet i landet.16 Det finns även andra 

faktorer som påverkar exempelvis försvarsmaterielens inflation. Efter att Kreating och Arena 

studerat USA:s förvarsanskaffning pekar de på att det även berör hela ekonomins inflation då 

försvarssektorn anlitar personal och anskaffar materiel därifrån. Gällande US department of 

defence (DoD) är dess orsak till ökande inflation att deras kravställningar eftersträvar mycket 

komplex materiel och som dessutom är underhållsvänlig, den krävande kravställningen 

resulterar möjligen i ett lika krävande pris.17 

Keating & Arenas teori har fyra förslag gällande hur anskaffningskostnaden ska hållas nere. 

Dessa förslag är:18 

1. Förbättrad anskaffningssäkerhet och långtidskontrakt vilket motiverar industrin till att 

investera vilket i sin tur medför ökad effektivitet och lägre kostnader. 

2. Färre antal korrigeringar av beställningar. 

3. Internationell konkurrens och anbudstävlan om att få ett kontrakt med staten. 

4. Genom att fokusera på systemuppgraderingar och att successivt förbättra modellerna 

istället för att anskaffa helt nya system. 

Sammantaget pekar forskningen och teoribildandet att det är en varierande mängd faktorer 

och förklaringar att ta i beaktande gällande hur försvarsanskaffningen påverkas. Detta arbete 

avser att belysa försvarsanskaffningen genom ett bredare spektrum och med ett visst fokus på 

politikens inverkan. Därför utgörs arbetes teoretiska ramverk av Hartleys teorier kring 

samspelet mellan politik, militär och industri. 

  

                                                           
16 Navarro-Galera. Andrés, Muñoz-Leyva. Francisco, Ortúzar Maturana. Rodrigo Iván, Lara Rubio. Juan, 

Factors influencing the modernization of military-investment economic appraisal systems, Granada & 

Valparaiso, Defence and Peace Economics, 25:6, 577-604, 2013 
17 Keating. G Edward, Arena. Mark V, Defence inflation: what has happened, why has it happened, and what 

can be done about it?, Santa Monica, Defence and Peace Economics, 27:2, 176-183, 2015. 
18 Ibid, S. 181. 
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2.1 Hartleys ekonomipolitiska aspekter 

Gällande försvarsanskaffning är det positivt att den ger skydd åt befolkningen, i övrigt går det 

att beakta ekonomin lite som ett nollsummespel. Den del av anslaget som den ena går miste 

om är till nytta för någon annan och därav går det att tolka försvarsanskaffningen som en 

börda genom att ekonomin hade kunnat prioriterats till syfte för något annat.19 Detta påverkar 

civilbefolkningens köpkraft och kan därmed enligt Hartley anses ha en viss negativ inverkan 

på den ekonomiska tillväxten.20 

Ur ett taxonomiskt synsätt framför Hartley fyra avsnitt som bildar anskaffningsprocessen. 

Dessa är vad, när, från vem och hur något ska anskaffas.21 Anskaffningsprocessens fyra steg 

blir även påverkade av en mängd olika faktorer. Nedan förklaras fas tre gällande vem 

anskaffningen sker ifrån samt dess påverkansfaktorer. 

2.2 Vem anskaffningen ska ske ifrån 

Denna punkt avgör mycket genom att den exempelvis berör om det ska vara Commercial eller 

Military of the shelf (COTS/MOTS), pris, kvalité, inhemskt producerat eller ett gemensamt 

projekt som styr. 22 För att påverka dessa val finns ett antal faktorer. 

2.2.1 Ekonomieffektivisering 

Hartley nämner ett antal principer gällande ekonomieffektivisering av anskaffningsprocessen. 

1. Substitutionsprincipen: vilket innebär att hitta andra lösningar på problem, exempelvis 

genom att se sig omkring i den privata sektorn och där hitta billigare alternativ.23 

 

2. Rivalitetsprincipen: Det är eftersträvansvärt att binda kontrakt med försvarsmakten 

och därmed dras nytta av det genom att göra reklam och bjuda in till anbudstävling 

mellan olika företag.24 Konkurrensskapande kan även vara en framgångsfaktor då 

vanliga anledningar till förseningar och förhöjda kostnader är bristen på konkurrens, 

även att vissa avtal medger fortlöpande kostnad. Delar av industrin har även monopol 

på områden vilket medför att de återfår kontrakten, vilket medför att de kan låta 

projekten dröja och resultera i förhöjda kostnader.25 Det finns främst två olika 

områden att skapa denna typ av konkurrens inom: 

a. Försvarsmakten och olika aktörer: Jämföra flera outsourcingmöjligheter och 

därmed få ned kostnaderna.26 

b. Att låta privat sektor lösa vissa delar: Exempelvis flygunderhåll där Boeing har 

”Gold care”-program27 som sköter allt underhåll med flygplanet.28 

 

  

                                                           
19 Hartley, The Economics of Defence Policy: A new Perspective, s. 71. 
20 Ibid, S. 15. 
21 Ibid, S. 98–99. 
22 Ibid, S. 99. 
23 Ibid, S. 23. 
24 Ibid, S. 102–103. 
25 Ibid, S. 21. 
26 Ibid, S. 23. 
27 Boeing, Integrated services Goldcare, 2012, 

http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/aviationservices/brochures/GoldCare.pdf. (Hämtad:2019-02-28). 
28 Hartley, The Economics of Defence Policy: A new Perspective, S. 24. 

http://www.boeing.com/assets/pdf/commercial/aviationservices/brochures/GoldCare.pdf
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3. Självintresse-principen: Innebär att det inte alltid finns någon personlig vinning med 

att effektivisera. Exempelvis om ekonomin i marinen effektiviserades skulle det bara 

medföra att exempelvis armén får nyanskaffa materiel av det ekonomiska överskottet 

från marinen. En eventuell lösning vore att införa ett belöningssystem för de som 

bidrar till ekonomieffektiviseringen i syfte att öka motivationen.29 

 

4. Inkrementalism-principen: Effektivisera genom att fokusera på kostnader och fördelar 

gällande små förändringar. Fokuset vore att gradvis öka ekonomin gällande ett 

specifikt område genom små minskningar av budgeten inom ett annat.30 

2.2.2 Statens inverkan 

Statens beslut gällande vem det ska anskaffas ifrån berör industrin. Valet av att anskaffa från 

inhemsk industri stöttar internationell handel och export av varor. Landets ekonomiska 

tillväxt går även hand i hand med exporten och taktar bättre med den globala tillväxten. Att 

stötta industrin genererar även goda relationer med partnerländer, detta i sin tur kan medge 

tillgång till exklusiv spetsteknik vilket resulterar i att kunna agera i en tyngre viktklass.31 

Landets lagar kan även vara en barriär till att effektivisera ekonomin. Statliga lagar kan i vissa 

fall försvåra möjligheten till konkurrens, exempelvis när försvarsindustrin tillåts ha monopol 

inom särskilda områden som ubåtstillverkning.32 

2.2.3 Samarbeten 

Volymköp och delad kostnad är en viktig del som påverkar vem det ska anskaffas ifrån. 

Fördelar med det är att produkter endast måste forskas fram en gång samt att kostnader 

delas.33, 34 Olika länder bidrar även med det som de har spetskompetens inom vilket 

underlättar för det landet samt till optimerandet av den gemensamma produkten.35 En negativ 

faktor som påverkar samarbeten främst inom landet och mellan privat och offentlig sektor är 

lobbying/korridorpolitik. Personer som genomför lobbying går generellt från offentlig sektor, 

börjar sedan jobba för den privata sektorn och ger därmed goda råd hur exempelvis den 

privata sektorn ska knyta fördelaktiga kontrakt med staten som genererar högsta 

avkastningen.36 

2.2.4 Inverkan på samhället 

Att prioritera försvarsbudgeten och därefter välja inhemsk industri ger även en knuff i 

utvecklingen, jobb skapas samt att det förser övriga samhället med bra arbetskraft.37 Valet av 

att utföra insatser tillsammans med civila samhället vid katastrofer, exempelvis genom 

brandbekämpning eller sjukvård och liknande är fördelaktigt då resurser kombineras. Det är 

även positivt ur den synvinkeln att försvarsbudgeten blir enklare att motivera när den är till 

nytta för flera delar av samhället.38, 39 

                                                           
29 Hartley, The Economics of Defence Policy: A new Perspective, s. 24. 
30 Ibid, S. 24. 
31 Ibid, S. 38–39. 
32 Ibid, S. 27. 
33 Ibid, S. 18. 
34 Ibid, S. 100. 
35 Ibid, S. 118. 
36 Ibid, S. 93–94. 
37 Ibid, S. 39–41. 
38 Ibid, S. 40. 
39 Ibid, S. 34. 
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2.2.5 Teoretiskt ramverk 

Ramverket är framplockat utifrån olika teorier av Keith Hartley i syfte att belysa 

anskaffningsprocessen av komplex försvarsmateriell i Sverige. Hartley har identifierat ett 

flertal faktorer på det ekonomipolitiska området som spelar in på besluten. Faktorerna har 

identifierats genom att använda Storbritannien och därmed Minestry of defence (MOD) 

försvarsanskaffning som exempel.40 Hartleys teorier är av intresse och medför även nytta i 

och med eventuella framtida samarbeten mellan Sverige och Storbritannien. 

Arbetets analys svarar på dess forskningsfråga genom att låta det teoretiska ramverket av 

Hartleys teorier kring försvarsanskaffning belysa empirin skapad från djupintervjuerna. De 

teoretiska kategorierna som används är enligt teorikapitlets rubricering: 

• Ekonomieffektivisering 

• Statens inverkan 

• Samarbeten 

• Inverkan på samhället  

                                                           
40 Hartley, The Economics of Defence Policy: A new Perspective, Preface. 
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3. Metod 

Arbetet är en kvalitativ utforskande fallstudie av typisk karaktär,41 där den svenska 

anskaffningsprocessen av försvarsmateriel granskas.42 Till hjälp tas Hartleys teoribildning 

som är skapad utifrån hur försvarsanskaffningen i Storbritannien fungerar. Därmed belyses 

den svenska försvarsanskaffningen samt undersöks eventuella utvecklingsmöjligheter 

gällande teorin. 

Anledningen till genomförandet av en kvalitativ djupstudie är för att möjliggöra hanteringen 

av det komplexa, vilket eventuellt kan tappas vid genomförandet av en ytligare studie. En 

kvalitativ studie är även väl lämpad för att förstå nya synsätt inom området. Arbetet har en 

induktiv ansats i syfte att generera en bättre förståelse gällande de olika premissernas inverkan 

på anskaffningsprocessen. Fördelen med en induktiv ansats är att stöd tas av teorin för att 

effektivt studera området samt att den lämpar sig väl för att testa teorier och eventuellt 

utveckla dessa. 

3.1 Datainsamling 

Metoden som använts för datainsamling är semistrukturerade djupintervjuer samt 

dokumentinsamling. Dokument som samlades in utgjordes av vetenskapliga artiklar, 

reglementen, lagar samt olika rapporter ur statliga myndigheter. Det är djupintervjuerna av 

personer med hög kompetens inom området som utgör arbetets empiri. Intervjuerna har 

innehållit öppna frågor vilket föranlett till att den bitvis blivit ostrukturerad för att följa upp 

intressanta nya tankar som respondenten lyft upp gällande ämnet.43 

Vid kvalitativ forskning är intervjumetodik ett bra verktyg och till stor nytta då en djupare 

förståelse försöker skapas.44 Djupintervjuer har genomförts inom olika statliga områden, 

dessa är Regeringskansliet, FMV samt Försvarsmakten. Syftet är att generera en 

mångfacetterad bild samt öka arbetets validitet och spegla materielanskaffningsprocessen för 

Sverige. Nackdelar gällande djupintervju är att den fakta som samlas in kan vara subjektiv. 

För att undvika detta genomfördes tre intervjuer för att öka basen som ska utgöra empirin. Det 

görs inom olika områden. Dock kan de upplevas som få till antalet med tanke på att de ska 

spegla försvarsmaterielanskaffningen för ett helt land. 

  

                                                           
41 Gerring, John. Case study research: principles and practices. New York: Cambridge University press, 2007, s. 

89. 
42 Blomkvist, Pär & Hallin, Anette, Metod för teknologer: examensarbete enligt 4-fasmodellen, 1. ed. Lund 

Studentlitteratur, 2015, S. 62. 
43 Ibid, S. 70–71. 
44 Ibid, S. 69. 
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För att hantera dessa respondenter källkritiskt nyttjades följande fyra kriterier:45 

• Närhet och beroende 

• Representativitet 

• Tendes 

• Äkthet 

Kriterierna nyttjades genom att likt en checklista identifiera källornas tillförlitlighet. 

Djupintervjun med respondenten från regeringskansliet medför en osäkerhet gällande 

tendenskriteriet där exempelvis politiska faktorer kan ha en påverkan. För att säkerställa detta 

tydliggjordes det att respondenten intervjuades som person med erfarenheten och inte som 

tjänsteman. Intervjun antydde inte på att respondenten ville vinkla bilden utan gav en objektiv 

syn där både för och nackdelar framfördes under intervjun. 

En anledning till att djupintervjuer genomförts är att det underlättar i processen att hitta 

tillfredsställande mycket fakta genom att de direkt berör omkringliggande och påverkande 

faktorerna av materielanskaffningen i Sverige. Att försöka svara på uppsatsens fråga genom 

dokument hade bedömt blivit utmanande då många sammanhang ska tolkas, samt att dessa 

tolkningar förmodligen hade påverkats av författarens värderingar och därmed sänkt arbetets 

validitet. 

Intervjufrågorna är formulerad på ett sätt för att få personen som blir intervjuad till att 

utveckla och tala så mycket kring ämnet som möjligt.46 I och med att intervjuerna är 

semistrukturerade medför det att vissa frågor är mer konkreta och andra frågor av en mer 

öppen karaktär. Frågorna i arbetet skapades utifrån teorin för att vara så relevanta som möjligt 

för arbetet. Intervjufrågorna finnes i bilaga 1. 

3.2 Analys 

Slutligen i arbetet genomfördes en tematisk analys för att på ett tydligt sätt dela upp de olika 

områdena, vilka är rubrikerna i teorin. Därefter analyseras dessa och därmed genereras en 

klarare bild.47 Analysen sker med hjälp av den teoretiska linsen kopplat mot forskningsfrågan. 

Intervjuerna transkriberades, därefter studerades dessa noga för att sortera ut den data som är 

relevant kopplad mot teorin samt till syfte att kontrollera att respondenten tolkat frågorna rätt 

och att arbetets författare tolkat svaren rätt. 

Utifrån den tredje punkten i Hartleys taxonomiska process med dess underliggande faktorer 

analyseras empirin. Empirin analyseras gällande vem anskaffningen sker ifrån samt dess 

underliggande faktorer som påverkar det valet. 

De underliggande faktorerna är uppdelade i områdena ekonomieffektivisering, statens 

inverkan, samarbeten och slutligen inverkan på samhället. Sedan i diskussionsdelen 

presenteras ett antal slutsatser som svarar mot uppsatsens forskningsfråga samt att uppsatsens 

bidrag presenteras. 

  

                                                           
45 Blomkvist & Hallin. Metod för teknologer. S. 118. 
46 Ibid, S. 72. 
47 Ibid, S. 108. 
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3.3 Kvalitetsaspekter 

Förintervjuer genomfördes för att komma fram till forskningsfrågan. Dessa var: 

• Telefonintervju (2019-02-11) Claes Parkner, före detta Materiell-systemansvarig 

TP84, Försvarsmakten. 

• Telefonintervju (2019-02-15) Göran Berg, Logistikanalytiker, FMV. 

• Telefonintervju (2019-02-18) Ola Vinberg, Analysingenjör Gripen, FMV. 

Att genomföra förintervjuer är till fördel genom att forskningsfrågan blir relevant och aktuell 

eftersom den kontrollerats mot vad olika personer inom forskningsområdet säger. 

Att basen av olika artiklar i arbetet är bred medför fördelen att det hjälper till att skapa en 

helhetsbild samt kunskap från andra länder och akademiska områden. En nackdel med de 

dokument som berör materielanskaffning är att mycket sekretess kan kretsa kring området och 

därmed utesluter information. Att artiklar är statligt författade har en positiv effekt, dessa kan 

tendera till att medge en högre relevans samt en objektiv syn. 

Uppsatsens empiridel är formad utifrån de semistrukturerade intervjuerna. Anledningen är för 

att få en mer lättläslig text och som dessutom speglar respondenternas syn kring Sveriges 

anskaffningsprocess, utifrån frågorna som är skapade av teorin. 

Tanken bakom valet av respondenterna är att dem representerar de uttänkta delarna för den 

svenska anskaffningsprocessen och att de i sitt arbete utfört sin uppgift minst två år på den 

aktuella befattningen samt på en nivå i sin organisation för att representera den på ett 

sofistikerat sätt. Kontakterna rekommenderades av författarens handledare. Personerna som 

intervjuats är: 

• Larsson, Magnus. B; Sakkunnig materielanskaffning FMV, intervju 2019-03-07. 

• Weiland, Per; Sakkunnig materielanskaffning Försvarsmakten, intervju 2019-03-19 

• Wollentz, Björn; Sakkunnig materielanskaffning Regeringskansliet, intervju 2019-03-

06  
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4. Empiri 

4.1 Materielberedning 

Eftersträvan med försvarsanskaffningen är att agera säkerhet för såväl folket som industrin. 

Grunden är att utgå ifrån att försvarsmaktens personal ska ha den materiel de behöver för att 

leverera effekt, sedan utifrån det adderas övriga faktorer.48 

Den nya investeringsplanens process har nu använts fullt ut första gången. Anledningen till 

den är att från regeringen finns styrningen att Försvarsmakten ska jobba likt övriga 

myndigheter. Försvarsmakten har tidigare överplanerat i syfte att säkerställa att myndigheten 

spenderar pengarna de får. En marginal lades till för att stämma med den tänkta 

upparbetningen. Regeringen vill inte ha det så, vilket medför att nya sätt arbetas fram för att 

hantera det tidigare problemet. Regeringen har tydliggjort vikten av planens årliga balans, när 

Försvarsmakten fått ett godkännande för anskaffningsprocessens styrning 131 kommer 

pengarna och en lång lista över vad som ska anskaffas.49 

Materielbeslutens syfte är att generera flexibilitet under de tre åren anskaffningsprocessen 

pågår. Innan när bemyndigandet kom fick Försvarsmakten och FMV jobba in i det sista och 

därmed beställa med detsamma. Anledningen var att när offerten börjat löpa måste den 

hanteras inom giltighetstiden, annars blir det i regel dyrare. Nu kan de jobba på utan att 

involvera den politiska delen och istället direkt beställa när offerten kommit. Dock har det 

hänt vid hanteringen av politiskt känsliga projekt att det tagit längre tid, det har resulterat i att 

offerten har fallit vilket inte är bra för någon.50 

Gällande nya ekonomiska tillskott sett till att hantera offerter i tid blir det utmanande för FMV 

och Försvarsmakten att hantera dessa då trenden de senaste åren har varit nedskärningar. De 

måste kunna förbands-sätta samt upphandla system utifrån de nya förutsättningarna med 

ekonomiska tillskott där personal kan bli den svåraste faktorn. Om de inte hanterar detta i tid 

försvinner pengarna och går till något annat område.51 

För Försvarsmakten vore det önskvärt att planera anskaffningspengarna år i förväg, det händer 

att det tar flera år att anskaffa komplex materiel, där interagerandet fungerar olika mellan 

olika system, dock tenderar det till att gå smidigare gällande system med få brukare. I 

dagsläget upplevs bristen på långsiktighet vilket ibland föranleder till snabba åtgärder och 

försämrad kvalité. Ett sätt för Försvarsmakten att bidra i processen är att optimera 

kravarbetet.52 

4.2 Materielförsörjningsstrategi 

Ekonomin är en av de viktigaste faktorerna, därav materielförsörjningsstrategin från 2007 där 

prioriteringen är 1. Vidmakthållande, 2. Utveckla befintlig materiel, 3. Anskaffa redan 

utvecklad materiel och helst i partnerskap, 4. Egenutveckling. Endast incitamentet att bevara 

kompetens till grund för självständighet tillåts leda till undantag.53 

                                                           
48 Wollentz, Björn; Sakkunnig materielanskaffning Regeringskansliet, Försvarsdepartementet Stockholm, 

intervju 2019-03-06 
49 Larsson, Magnus. B; Sakkunnig materielanskaffning FMV, Plats: FMV (Tre vapen) Stockholm, intervju 2019-

03-07. 
50 Wollentz, 2019. 
51 Ibid. 
52Weiland, Per; Sakkunnig materielanskaffning Försvarsmakten, Plats: FMV (Tre vapen) Stockholm, intervju 

2019-03-19 
53 Wollentz, 2019. 



Sida 16 av 32 
Försvarshögskolan                                               2019-04-11 
OP-T 16–19 
Robert Kandel 
 

 

Gällande FMV får de inledningsvis en kravställning ifrån Försvarsmakten innehållande 

förmåga som ska köpas och till vilken budget. FMV tittar sedan med ett upphandlarperspektiv 

på marknaden där de ur ett statligt perspektiv har en skyldighet att eftersträva 

konkurrensupphandling och andra villkor. De väsentliga säkerhetsintressena är viktiga samt 

att försöka använda den nationella industribasen. Genom att väsentliga säkerhetsintressen är 

av regeringen ett utpekat område söks det inte efter konkurrens i de fallen utan istället blir det 

riktad upphandling.54 

Historiskt sett är det proceduren som medför en kostsam och utdragen process. Att med 

omsorg välja produkt och eventuellt köpa från hyllan är eftersträvansvärt genom att det 

medger en säkrare leverans och kostnad.55 

Gällande monopolupphandling krävs stort förtroende mellan parterna, vid mindre öppenhet 

finns risken för att ena parten känner sig lurad. I konkurrensupphandling är acceptansen högre 

för det som levereras, de har en produkt, duger den anskaffas den eller om inte undviks det. 

Vid en utländsk konkurrensupphandling väljs de tillval som önskas till produkten eller inte, 

medan vid inhemsk monopolupphandling önskas ofta tillvalen som ibland inte finns.56 

Skillnaden gällande anbudstävlan är att det ges ut en specifikation som företagen begrundar, 

därefter lägger de budet och slutligen väljer FMV utifrån bäst villkor. När det gäller 

monopolkontrakt produkt-specificeras det istället.57 

Att generera en försörjningslösning medför att det blir enklare för samtliga parter att 

överblicka arbetet samt förutspå risker genom att använda produktdefinitionsfaser. Om 

industrin känner sig osäker på projektet ökar kostnaden för att generera en säkerhet åt sig 

själv. För att förtydliga risker och därmed sänka dessa gällande komplex materiel används tre 

steg: studiefas, produktionsfas samt utvecklingsfas. Detta underlättar för industrin att våga 

påbörja projektet.58 

Valet mellan konkurrens- eller monopolupphandling berör flera faktorer. Exempelvis 

påverkas konkurrensupphandling i lägre utsträckning av teknikfokuset, vilket föranleder till 

att Försvarsmakten finner det mindre relevant. Övrigt gällande om det är säkerhets- eller 

industripolitiska skäl som medför om försvarsanskaffningen blir intressant är inte något som 

Försvarsmakten beslutar, de kan dock bli ombedda att tycka till om det.59 

Gällande anbud kan det ibland vara nödvändigt för staten att göra sig attraktiv för detta. 

Generellt är det inte några problem att få industri att vilja få ett kontrakt med staten och FMV, 

dessutom är det viktigt för inhemsk industri att ha moderlandet som lanseringskund.60, 61 

  

                                                           
54 Larsson, 2019. 
55 Ibid. 
56 Weiland, 2019. 
57 Larsson, 2019. 
58 Ibid. 
59 Weiland, 2019. 
60 Wollentz, 2019. 
61 Larsson, 2019. 
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Försvarsmakten hjälper till att göra staten attraktiv för kunden genom att fullfölja 

upphandlingar och fullfölja planerad verksamhet och kontrollera vilka tidsperioder det är 

lämpligt att avbryta processer i. Försvarsmakten hjälper även till med exportstödet. Vid 

exportstöd analyseras försvarsnyttan och om exempelvis vidmakthållandefasen blir billigare 

eller om det underlättar för samarbetet på annat sätt.62 

4.3 Kravställning 

Det är ofta regeringen bestämmer att ett särskilt arbete ska genomföras. Övrigt är det 

grundfaktorerna tid, teknik och ekonomi som FMV jobbar med utifrån kravställningen. Störst 

fokus brukar ligga på ekonomin/budgeten, därefter vanligtvis tekniken då försvarsmaktens 

krav ska uppnås och slutligen tiden. Dock händer det att tiden blir tyngsta faktorn och de 

andra dämpas. Exempelvis vid Black Hawk-upphandlingen då det fanns ett datum då 

materielen skulle vara levererad, vilket medförde att MOTS anskaffades som var 

miljöoptimerad.63 

Kraviterationen är enklare att hantera mot monopolupphandling än konkurrensupphandling 

där allt i princip måste vara färdigt innan.64 Kravställning och teknisk anpassning ligger ofta i 

fokus. Det kan upplevas att det sker på bredden med mycket fokus på teknik i 

Försvarsmaktens kravställning och FMV:s upphandlingsarbete. Mängden kravställningar 

tydliggör att tekniska faktorn är proportionerlig mot tidsfaktorn genom att fler krav normalt 

sett leder till tidsfördröjning. Hänsyn tas till flera punkter under upphandlingen samt en 

omfattande verifierings- och valideringsverksamhet.65 

Försvarsmakten styr mycket vad som ska köpas utifrån det som ska uppnås av den operativa 

förmågan.66 Från Försvarsmaktens syn gällande behovs- och kravgenereringen finns bristande 

insyn gällande innebörden av en teknisk lösning. Exempelvis i ett europeiskt samarbete 

resulterade kraven på hög säkerhet angående motorer i flygplanet till att endast tvåmotoriga 

flygplan fick köpas, vilket inte var tanken.67 Gällande Försvarsmakten händer det att stort 

fokus landar på operativa effekten och kravspecifikationens hantering av tekniken hamnar i 

skuggan.68 

Det är riskfyllt att inte få igång produktionen i önskvärd takt. Risken kan bli att prioritering 

sker utifrån vad som är möjligt istället för önskvärt på grund av tidspressen. Tidsfaktorn kan 

skynda processen genom att dra ned på teknikspecifikationer på detaljnivå. Mindre tidsram 

minskar kravglidningen under anskaffningsprocessen men vid gott om tid anskaffas det som 

passar Försvarsmakten bäst, dock brukar det ta längre tid och är mer kostsamt jämfört med det 

som nästan är perfekt. Försvarsmakten operativa krav ställer ibland till det gällande dem 

avgränsningarna.69 

  

                                                           
62 Weiland, 2019. 
63 Larsson, 2019. 
64 Weiland, 2019. 
65 Larsson, 2019. 
66 Weiland, 2019. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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4.4 Väsentliga säkerhetsintressen 

Budgetpropositionen kan påverkas av regeringen genom faktorn väsentliga säkerhetsintressen. 

Eftersom fokuset ändrats mot det nationella måste väsentliga säkerhetsfaktorer tas mer i 

beaktande, det kan leda till högre kostnad men ibland ett måste för att uppnå den operativa 

förmågan.70 I huvudsak bryr sig inte Försvarsmakten om varifrån materielen kommer men av 

vikt är försörjningssäkerheten. Vilket exempelvis är en anledning till att underhållet av 

stridsflygmotorer genomförs nationellt i Trollhättan.71 

Väsentliga säkerhetsintressen är stridsflyg, undervattensförmåga samt särskild sensor- och 

underrättelseutrustning.72 Ur FMV:s perspektiv är det även dessa faktorer samt att bevara 

kompetensen inom industrin det främst tas hänsyn till.73 Säkerhetsintresset påverkar 

anskaffningen genom att den pekar ut att kompetensen inom dessa områden ska finnas 

nationellt till syfte att säkerställa försörjningen, säkerheten och oberoendet. SAAB tas ofta 

som ett exempel genom att de löser större delen av detta, vilket medför en mindre öppen 

marknad. Det är dock inte alltid man använder sig av nationell kompetens, trots att staten 

värnar särskilt om utvecklingen och tillverkningen av exempelvis stridsflygteknologi, 

kommer majoriteten av JAS 39 E:s delar från USA och Storbritannien.74 

Väsentliga säkerhetsintressen påverkar inhemsk industri som sedan genererar spin-off effekter 

och faktorer som marknads-, närings-, handels- och utrikespolitik spelar in. Exempelvis 

genom att SAAB samarbetar med Volvo som tar hjälp av studenter från Chalmers. Att 

investera i försvarsindustri gagnar samhället och samtliga inblandade parter i en viss 

utsträckningen, vilket är politiskt fördelaktigt och därmed underlättar motiverandet av anslag 

till utgiftsområde 6 (Försvarsområdet). Samspelet mellan stat, industri och akademi är unik 

för Sverige och påverkar den politiska nivån positivt gällande anskaffningsval.75 

4.5 Handelsdynamik och säkerhetspolitik 

Kostnadseffektivitet var ett stort fokus vid anskaffningen av JAS 39 E. Den globala 

marknaden genomsöktes i syfte att finna bästa delarna till billigaste pris, där SAAB som 

systemintegrerare satte samman allt. Säkerhetspolitiken och teknologinivån påverkade valet 

av samarbetsland, vilket bland annat föranlett till att Försvarsministern förtydligat vikten av 

den transatlantiska länken, därav köps exempelvis den dyraste flygplanskomponenten 

(motorn) ifrån USA.76 

Utländsk industri påverkar anskaffningen genom att exempelvis brittisk och amerikansk 

industri tjänar pengar på delar de säljer till tillverkningen av avancerad teknik. Det är till gagn 

för utländska länder vilket medför att de hjälper Sveriges export, därmed tjänar de pengar 

tillsammans.77 

                                                           
70 Larsson, 2019. 
71 Weiland, 2019. 
72 Wollentz, 2019. 
73 Larsson, 2019. 
74 Wollentz, 2019. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
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Spin-off effekter av partnerskap som bildas är tillgången till anskaffning av spetsmateriel 

vilket kan möjliggöra ett agerande på en högre nivå. Fördelar med samarbetet är att teknik 

endast måste utvecklas en gång samt att styckekostnaden blir lägre genom volymköp.78 

Säkerhetspolitiska valet, ett av de viktigaste i svenska anskaffningsmodellen, där SAAB 

används för att skapa ett beroende mellan exempelvis Sverige, Storbritannien och USA. Den 

faktorn påverkar materielanskaffningen positivt och även ur den säkerhetspolitiska aspekten.79 

4.6 Livscykelkostnadens bekommande 

Industrins överlevnad har en stor inverkan på anskaffningsprocessen, exempelvis genom att 

påverka materielens livscykelkostnad. Med JAS 39 C/D som exempel hade den vid årsskiftet 

2018/2019 flugit ungefär en 1/6 av sin livstid, ur ett livscykelperspektiv skulle 

flygplansparkens drift upphört runt år 2035–2040. Det är därmed inte ekonomiskt försvarbart 

ur ett livscykelperspektiv att utveckla nya JAS 39 E som genomförs redan nu, istället skulle 

det startat ungefär nu för att vara färdigt till när JAS 39 C/D avvecklas. Industriella skäl har 

föranlett till ett ekonomiskt sämre perspektiv.80 

Anledningen är att SAAB som koncern kräver ett visst kassaflöde, vilket effektivast sker 

genom att utveckla nya produkter. Anledningen till att JAS 39 E projektet startade var för att 

hålla industrin vid liv och SAAB måste även tillfredsställa sina ägare genom att påvisa att det 

finns en framtid. När SAAB inte haft utvecklingsprojekt har staten även betalat 

utvecklingsmedel för att inte tappa toppingenjörernas kompetens.81 Detta är även en 

anledning till Sveriges utvecklingsstrategi med att anskaffa små uppgraderingar ofta istället 

för en större mid-life upgrade mer sällan.82 

Innehavandet av en egen industri påverkar omsättningstakten. Det blir långa utvecklingstider 

då teknikutvecklingen går fort och ur ett internationellt perspektiv avvecklar Sverige 

materielen för tidigt vilket blir svårt att omsätta för ett litet land.83 

4.7 Industrins bekommande 

Industrin är viktig gällande anskaffningsprocessen i Sverige, därför är det av intresse att veta 

vad som händer när JAS 39 E är levererat och vilka krav industrin ställer för att de ska vilja 

driva verksamheten i Sverige. Eftersom SAAB måste sälja produkter för sin överlevnad 

påverkas Sveriges anskaffning, landets exportbestämmelser är därför viktiga. 

Riksdagsbesluten gällande vapenexport påverkar synnerligen industrin, exempelvis förhindrar 

Januariöverenskommelsen exporten till länder ur gemenkonflikten.84 

  

                                                           
78 Wollentz, 2019. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Weiland, 2019. 
83 Larsson, 2019. 
84 Wollentz, 2019. 
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Efterföljande spänningen mellan stat och industri leder till statens aningen prekära position, 

de försöker hjälpa genom mindre utvecklingsprojekt till SAAB samt med heltidsanställda på 

försvarsdepartementet som arbetar med exportfrågor. Sambandet stat, industri och 

Försvarsmakt är unikt där pengar ibland går till industri fast Försvarsmakten hade ett annat 

intresse. Behållandet av försvarsindustrin är kostsamt men det är inte för intet Sverige 

exempelvis är med i sex-nationer-samarbetet.85 

 4.8 FCAS och svenska modellen 

Svensk industri är välfungerande vilket exempelvis medför att Storbritannien vill lära sig från 

den svenska modellen, därav samarbetsprojektet Future combat air system (FCAS) som syftar 

till utvecklingen av framtidens stridsflyg som tas i bruk ungefär 2040. Där påverkar svenska 

modellen anskaffningsprocessen då den genererar anskaffningsmöjligheter från brittisk 

industri, samt att problemet att driva svensk försvarsindustri förmildras genom att SAAB:s 

exportmöjligheter ökar.86 

En framgångsfaktor med svenska modellen är kunskapsöverspridning och faktorer kring soft 

systems engineering då personal roterar mellan Försvarsmakten, FMV, industrin samt 

politiken.87 Det ses inte som lobbying utan kunskapsöverspridningen medför en ökad 

förståelse aktörer emellan vilket resulterar i att vettiga produkter skapas. Ytterligare en faktor 

som optimerar svenska modellen är stram budget genom att Sverige är ett litet land. Modellen 

genererar mycket nytta och medger endast utveckling på ett smart och billigt sätt.88 

Samtidigt som andra länder vill lära sig bygga billigt och effektivt kan inte Sverige fortsätta 

att göra allt själv. Samarbetet med Storbritannien med sin ekonomi kan dock eventuellt 

medföra högre styckekostnad per flygplan.89 

FMV stöttar processen genom att agera dialogpartner till Försvarsmakten och politiken 

gällande analyser i materielbedömningsmötena samt i internationella samarbeten. Exempelvis 

nu när Sverige och Storbritannien eventuellt ska utveckla ett stridsflygplan tillsammans. 

Viktiga frågor blir då hur det nya JAS 39 E ska hanteras och när det passar att införskaffa ett 

nytt flygplan. FMV stödjer framförallt marknaden och tekniken medan Försvarsmakten 

hanterar den operativa förmågan.90 

I ett samarbete som FCAS måste FMV på kort sikt stötta med marknadskunnande samt 

tekniskt kunnande. I ett sådant projekt får Sverige komma med smartness då inte volymerna 

finns jämfört med Storbritannien.91 Detta samtidigt som en större budget ska spenderas och att 

kompetent personal måste finnas samtidigt som FMV ska expandera.92 

  

                                                           
85 Wollentz, 2019. 
86 Ibid. 
87 Weiland, 2019. 
88 Wollentz, 2019. 
89 Larsson, 2019. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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4.9 Inverkan av lagar 

Krigslagstiftningen har till uppgift att kontrollera civila företag som har tillstånd att producera 

krigsmateriel. I kontrollen ingår allt från ägande till export. Gällande exporten utgör även 

PDA-lagen ett regelverk för produkter med dubbla användningsområden, till syfte att 

förhindra export av produkter som kan användas till krigsändamål. Kontrollen påverkar 

anskaffningsprocessen genom insynen i vad olika företag producerar i Sverige som kan köpas 

samt exporteras.93 

Civila företag som forskare från universitet skapat utgör ett problem genom att deras 

utveckling av spetsteknologi är svår att kontrollera ifrån staten. Problemet är om dessa köps 

av utlandet, då försvinner de intellektuella rättigheterna (IPR) omedelbart. Denna export kan 

sätta Sverige i dålig dager gällande partnerskap eftersom det kan framstå som att Sverige 

okontrollerat exporterar spetsteknologi. Det kan medföra att förtroendet för landet sjunker och 

resultera i att Sverige inte får anskaffa viss materiel ifrån exempelvis USA. I nuläget har 

Sverige inte någon lag till att kontrollera dessa företag om det inte är krigsmateriel eller 

PDA.94 

Bristande rättsregler påverkar även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där mycket 

forskning läggs på universitet där resultatet i värsta fall hamnar i utländska händer och inte är 

till gagn för Sverige. De beredningsmässiga rutinerna i regeringen fångar till viss del upp det 

samt att EU-lagstiftningen arbetar med problemet.95 

4.10 Lokalförankringen 

Lokalförankringen har en påverkan, exempelvis hanteras motorn RM 12 till JAS 39 C/D av 

företaget GKN Aerospace i Trollhättan samt att politiken är mån om att ta till vara på 

infrastrukturella satsningar som gjorts. GKN:s militära typcertifikat medför att de får göra 

designförändringar på den. Gällande nya motorn till JAS 39 E har de inte samma rättigheter 

utan de kommer endast genomföra en viss typ av tyngre underhåll, större reparationer sker 

komponentsvis på fabrik i Jacksonville. Om underhållet inte hade skett i Sverige hade det 

medfört stort politiskt motstånd då staten är mån om att försvarsföretag i landet ska överleva, 

på grund av operativa krav samt ur en politisk vinkel att de ska behålla teknik- och 

infrastruktursatsningar gjorda på orten. Dessa lösningar gynnar teknisk utveckling och 

kompetens där folk utbildas inom området och sedan arbetar för dessa företag.96 

Anledningen till att större reparationer inte genomförs i Sverige är att SAAB är ensam 

original equipment manufacturer (OEM) för flygplanet. Det medför att det blir billigast att 

involvera Sveriges 60 motorer vid uppgraderingen av cirka 1500 likadana i Jacksonville.97 

Överlag tar inte FMV hänsyn till hur industri och orter ska överleva i Sverige gällande 

uppköp. FMV är lagstyrt, exempelvis av upphandlingslagen med ett antal klausuler. 

Grundlagen är i huvudsak EU-direktiven där konkurrensupphandling förespråkas. Vid 

bedömande om väsentligt säkerhetsintresse påverkar upphandlingen kan FMV ta hjälp av den 

egna juridiska avdelningen.98 

                                                           
93 Wollentz, 2019. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Larsson, 2019. 
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5. Analys 

Empiriska materialet analyseras utifrån tredje punkten ur Hartleys taxonomiska beskrivning 

av anskaffningsprocessen gällande vem anskaffningen sker ifrån och dess underliggande 

faktorer. 

5.1 Ekonomieffektivisering 

Materielförsörjningsstrategin från 2007 ska efterföljas vid upphandling av system i syfte att 

ekonomieffektivisera men FMV nyttjar även ytterligare faktorer i processen. Utifrån 

faktorerna tid, teknik och ekonomi jobbar FMV med kravställningen. Vid tajt tidsram blir det 

vanligtvis en COTS/MOTS-lösning vilket medför säkrare leverans och kostnad. 

Genom att den nya investeringsplanens process är startad utökas flexibiliteten angående FMV 

och Försvarsmaktens samarbete. Den nya tidsperioden på tre år medför att de har längre tid på 

sig att överväga sina val och processer, därmed undviks en sämre kvalité. 

Det kan upplevas som att vad som ska köpas går ihop med vem det ska anskaffas ifrån, vilket 

det också bitvis gör genom att det ofta är att fakta gällande vad som finns att anskaffa som 

påverkar vem anskaffningen sker ifrån. Då Försvarsmaktens fokus på operativ förmåga är hög 

ställs därför höga krav på tekniken. Att det är mycket att ta hänsyn till leder till 

tidsfördröjning vilket i värsta fall leder till att det som är möjligt väljs. Detta kan leda till 

förhöjda kostnader men även ha ett motsatt resultat och en positiv inverkan då kravglidningen 

kan minska. 

Ekonomieffektiviserandet leder även till att Sverige i sin anskaffningsprocess tar 

lokaliseringen av infrastrukturella satsningar i beaktande. Efter att exempelvis strukturella 

investeringar är gjord på orten är politiken mån om att ta till vara på dessa för att inte framstå 

som slösaktiga.  

5.1.1 Rivalitetsprincipen 

Huvudsakliga rivaliteten som nyttjas gällande den svenska anskaffningsprocessen är 

anbudstävlan och vem som ska vinna anbudet påverkar därmed den svenska 

anskaffningsprocessen. Vid upphandling tittar FMV på kravställningen ifrån Försvarsmakten 

och därefter är de skyldiga att eftersträva konkurrensupphandling enligt lag. FMV delar ut en 

specifikation, den begrundas av företagen, de lägger ett anbud och slutligen bestämmer FMV. 

I övrigt gällande rivalitet och ekonomieffektivisering är det en kombination av självintresse- 

och inkrementalism-principen som driver till en eftersträvan att använda upp hela budgeten, 

då annars det som blir över fördelas om till ett annat område. 

Då konkurrensupphandling genomförs råder en större acceptans gällande produkten som 

anskaffas och de tillval som finns. Vid monopolupphandling händer det att alternativ önskas 

som inte finns. Gällande vem anskaffningen ska ske ifrån leder vanligtvis 

monopolupphandling till att det krävs mer förtroende parter emellan för att ingen ska känna 

sig lurad. Genom att en bas måste skapas för att ha olika anbudsgivare att välja på genomförs 

ibland ett arbete till syfte att göra sig attraktiv för anbudsgivare. Generellt är detta inget 

problem för staten men oftast löser Försvarsmakten uppgiften genom exportstöd eller att 

hantera upphandlingsprocessen väl. 
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5.2 Statens inverkan 

En stor faktor som påverkar anskaffningen är väsentliga säkerhetsintressen där syftet är att 

säkerställa försörjningen samt kompetensen, vilket även medför att industrin bör vara 

lokaliserad i Sverige för att säkerställa försörjningen. Industrins lokalisering är normalt inget 

som FMV tar hänsyn till i anskaffningsprocessen om det inte styrs ifrån politiken. Väsentliga 

säkerhetsintressen påverkar genom att det ofta leder till monopol hos inhemsk industri vilket i 

värsta fall leder vidare till fördröjning och förhöjda kostnader vid anskaffningen. 

Väsentliga säkerhetsintresset är mån om att viss materiell är inhemsk, vilket föranleder till att 

svensk industri måste vilja stanna kvar i landet. Valet av inhemsk industri i det fallet leder till 

att staten blir tvungna att förse industrin med arbete, där det händer att försvarsanskaffningen 

går till att köpa säkerhet åt industrin istället för åt folket. I vissa fall av anskaffningen från 

inhemsk industri har inte Försvarsmakten något behov av just den produkten, vilket medför 

att en annan billigare produkt hade fungerat tillräckligt bra. Valet av att hålla svensk 

försvarsindustri vid liv bidrar även med faktorn att flygplan avvecklas i förtid vilket resulterar 

i mycket hög livscykelkostnad, särskilt för ett litet land som Sverige. 

Säkerhetspolitikens inverkan på anskaffningsprocessen begränsar industrin i dess 

exportmöjligheter. Bland annat på grund av Januariöverenskommelsen där staten begränsar 

industri till att exportera till vissa länder. Det leder till att staten har anställd personal med 

syfte att hjälpa industrin med exportfrågor. 

5.3 Samarbeten 

Valet av att försörja industrin är positivt även ur den synen att det leder till samarbeten länder 

emellan. Exempel på ett gynnsamt samarbete för Sverige är nya motorn till JAS E där 

underhållet genomförs gemensamt med övriga länder som använder samma motortyp vilket 

därmed medför en lägre kostnad. 

Säkerhetspolitiken avgör i stor utsträckning vem det ska anskaffas ifrån, vilket kan medföra 

olika för och nackdelar. Exempelvis för Sverige är den transatlantiska länken viktig vilket 

föranlett till att viktig materiel anskaffats ifrån USA med fokuset på att framförallt stärka 

samarbetet. 

Vissa länder som Sverige anskaffar viktiga produkter ifrån har en positiv utveckling gällande 

sin ekonomi på grund av vår export, genom att dessa får sälja mer till Sverige. Detta leder till 

gott partnerskap vilket kan medföra tillgång till det landets spetsteknologi. 

Sveriges framgångsfaktorer gällande den svenska modellen har lett till att Sverige är en 

attraktiv samarbetspartner. En anledning till modellens framgång är hur personal inom sektorn 

roterar runt och genererar en kunskapsöverspridning. Sverige kan därmed bidra med 

smartness i ett samarbete. Detta påverkar valet gällande vilket land som Sverige kan 

samarbeta med och finner intressant. 

Ett exempel på det är FCAS där Storbritannien och Sverige inlett ett samarbete vilket leder till 

att Sverige får dela med sig av samt ta del av spetsteknologi i syfte att skapa framtidens 

stridsflygplan. Det valet leder till fördelar som delade utvecklingskostnader samt 

exportmöjligheter där FMV stöttar mycket i processen. Valet av samarbetspartner i fallet kan 

dock leda till ett högre styckepris per flygplan då kostnader inom flygindustrin i 

Storbritannien bedömt är högre än i Sverige. En fördel med samarbetet är att Sverige blir 

mindre beroende av att försörja inhemsk industri med kostsamma utvecklingsprojekt. 
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5.4 Inverkan på samhället 

Att välja inhemsk industri påverkar ett flertal områden vilket sedan leder till ett flertal 

bieffekter. Det påverkar exempelvis utvecklingen i landet eftersom inhemsk industri ofta 

samarbetar med universitet gällande utvecklingen. Valet av inhemsk produktion påverkar 

även försvarspolitiken positivt genom att påvisa att försvarsbudgeten är till gagn för fler 

områden än bara försvaret. 

Investerandet i inhemsk industri som sedan lägger pengar på forskning leder till 

högteknologiska företag som startas. En konsekvens av detta kan dock vara att Sveriges lagar 

inte lyckas fånga upp försäljningen av dessa företag och det i sin tur påverkar anskaffningen 

genom att det ger intrycket av att Sverige är en oseriös kund att exportera till. Ytterligare en 

konsekvens av det bristande ramverket gällande lagar är att forskning som staten lägger på 

universiteten går till spillo när den hamnar i utländska händer. 

6. Diskussion 

Arbetets resultat förhåller sig relativt väl till andra forskares resultat. Den största skillnaden är 

att detta arbete är ganska brett och fångar därför in fler faktorer. Arbetet berör exempelvis 

samtliga delar av Keating och Arenas fyra punkter gällande försvaranskaffning. Arbetet tar 

dock inte i beaktande arbetslösheten i landet vilket Navarro-Galera belyser. 

Arbetets frågor är: 

• Vilka huvudsakliga faktorer påverkar anskaffningen av komplex försvarsmateriel i 

Sverige gällande vem anskaffningen sker ifrån? 

• Hur påverkar dessa faktorer anskaffningen? 

6.1 Slutsats 

Enligt arbetets analys är ekonomi och säkerhetspolitik med ett särskilt fokus på väsentliga 

säkerhetsintressen de två faktorer som mest påverkar valet av från vem anskaffningen av 

komplex försvarsmateriel i Sverige sker ifrån. 

Ekonomin utgör en betydande faktor gällande anskaffningsprocessen vilket 

ekonomieffektiviserandet, materielförsörjningsstrategin och kravställningarna belyser. Det 

mesta kretsar i slutändan mycket kring vad ekonomin tillåter. 

Väsentliga säkerhetsintressen kommer med både för och nackdelar gällande 

anskaffningsprocessen. Nackdelarna är att det blir stora fördyrningar genom att viss industri 

har monopol samt att det leder till en markant fördyrad livscykelkostnad då industrin ska 

hållas vid liv. Väsentliga säkerhetsintressen och därmed säkerhetspolitiken har dock lett till 

utvecklandet av den sofistikerade svenska modellen som är till gagn för flera delar i samhället 

samt att den skapar bra relationer med partnerländer och därmed tillgång till viktig 

spetsteknologi samt samarbetsmöjligheter som FCAS. Detta föranleder till att det indirekt blir 

industrin som styr över politiken och försvarsbudgeten och vice versa, vilket kan föranleda till 

att det egentliga syftet att skydda befolkning hamnar i skugga. En negativ faktor angående hur 

säkerhetspolitiken styr anskaffningen är att det kan leda till att materiel anskaffas främst med 

fokus utifrån vilket partnerlandet är och prestanda av materiel får ett lägre fokus. 

Politikens lagar leder även till begräsningar gällande valet av exportländer, vilket leder till 

begränsningar för industrin och som i sin tur leder till ett fördyrande gällande svensk 

anskaffning av komplex försvarsmateriel då inhemsk industri ska hållas vid liv. 
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Säkerhetspolitiken och internationell handel har en positiv effekt i och med att svensk industri 

hänger med i handeln och den globala utvecklingen vilket medför att ekonomin stärks. 

Gällande säkerhetspolitiken utgör industrin ett viktigt verktyg för att få tillgång till viktig 

materiel samt till att stärka relationer och den transatlantiska länken. Industrin och 

säkerhetspolitiken leder även till att industrin blir mer självförsörjande, dock eventuellt leder 

det till att styckepriset blir dyrare genom exempelvis samarbetet FCAS. 

Den viktiga säkerhetspolitiken samt statliga satsningar på forskning riskerar även att 

försämras genom det bristande regelverk och bristande kontroll gällande försäljning av 

exklusiva tekniska företag. 

6.2 Forskningsfråga 

Uppsatsens forskningsfråga är relevant i och med att området försvarsanskaffning är relativt 

lite utforskat och det berör samhällets ekonomi till stor utsträckning. Frågan är särskilt 

inriktad på faktorer som påverkar och påverkas gällande valet av vem anskaffningen sker 

ifrån, samt hur dessa faktorer påverkar och påverkas. Det är en begränsning att endast 

området ”vem” har studerats och inte exempelvis hela Hartleys taxonomiska process 

innehållandes vad, när, från vem och hur det ska anskaffas. 

6.3 Syftet 

Uppsatsens beskrivna syfte passar väl ihop med forskningsfrågan och är tillräckligt precist 

beskrivet. Syftet är av utforskande karaktär vilket märks i arbetet genom att det lyfter upp 

bakomliggande teman och mönster för att utforska vad som påverkar anskaffningsprocessen 

gällande valet av vem anskaffningen sker ifrån. 

Flera faktorer identifieras i arbetet samt att det är teoriutvecklande. Arbetet är 

teoriutvecklande genom att teorin prövas mot fallet Sveriges anskaffningsprocess och inte 

bara Storbritanniens som den tagits fram utifrån. Arbetet svarar mot syftet att vara 

teoriutvecklande även genom att komma med förslag vad som saknas och är bra med arbetets 

teoretiska ramverk. 

6.4 Generaliserbarhet 

Gällande generaliserbarheten av arbetets bidrag är den hög eftersom studiens 

inomvetenskapliga bidrag gällande försvarsanskaffning bidrar till att utveckla 

försvarsanskaffning för andra länder. Den kan även appliceras i stort sätt i vilken kontext som 

helst gällande anskaffning av en mer omfattande karaktär, genom att arbetet belyser komplexa 

delar gällande anskaffningsprocessen av komplex materiel överlag. En begränsning gällande 

appliceringen är bedömt de delar som specifikt berör försvarsmakten och diverse 

säkerhetsfaktorer. Exempel på övriga områden annat än försvarssektorn och statliga 

myndigheter är olika företag och industrier. 

6.4.1 Inomvetenskapligt bidrag 

Det sättet som detta arbete främst bidrar genom är att det flyttar teorin från främst 

Storbritannien till en svensk kontext och därmed prövar hur väl den belyser en annan 

verklighet inom området försvarsanskaffning. Arbetet finner därmed styrkor och 

utvecklingspunkter med arbetets teoretiska ramverk, varpå denna punkt i arbetet främst syftar 

till att belysa utvecklingspunkterna. 
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Det finns vissa utvecklingspunkter med fokus främst på den säkerhetspolitiska arenan. Teorin 

beskriver flera områden gällande vikten av samarbete och säkerhetspolitik men skulle kunna 

utvecklas ytterligare inom det området. Sätt den skulle kunna utvecklas på vore genom att 

belysa lagar gällande export på ett tydligare sätt då dessa påverkar relationer i relativt hög 

utsträckning, med tanke på high-tech företag som säljs okontrollerat till utlandet. 

Hartley lyfter främst upp hur inhemsk industri ofta har monopol vilket föranleder till en 

utdragen och fördyrad process. Hartley belyser inte särskilt mycket hur staten kan bli tvungen 

att hålla industrin igång på grund av väsentliga säkerhetsintressen. För att göra teorin mer 

internationellt gångbar bör väsentliga säkerhetsintressen lyftas in i den aspekten och inte 

endast lokaliseringen och att orter ska överleva, vilket Hartley främst belyser vikten av. 

Gällande hur teorin belyser industrin lyfter den inte upp hur monopolet till inhemsk industri 

föranleder till att staten eftersträvar att hålla den vid liv, vilket i sin tur kan leda till en 

förkortad livscykel hos materielen. I övrigt gällande kontrakteringen och rivalitet till syfte att 

ekonomieffektivisera tas det endast upp att alla vill ha ett kontrakt med staten och inte att det 

kan vara av vikt att göra sig attraktiv för att öka anbuden. 

Teorin lyfter endast lobbying främst ur ett negativt perspektiv och inte fördelarna med 

kunskapsöverskridningen vilket leder till effektiviserande av processer. 

6.4.2 Utomvetenskapligt bidrag 

Arbetet har identifierat att Försvarsmakten kan optimera kravarbetet till syfte att det inte blir 

för detaljrikt. Det lyfts fram vikten av ett sofistikerat och effektivt förarbete vilket tanken är 

ska leda till att bästa och billigaste produkt anskaffas, utan förekomst av kravglidning eller att 

det snabbast möjliga anskaffas. 

Ett annat bidrag kan vara genom att svensk anskaffning av komplex försvarsmateriel belysts 

ur eventuellt ett nytt perspektiv, där ett flertal områden kartlagts kan det ha bidragit till nya 

synsätt för myndigheterna. 

Ett utomvetenskapligt bidrag för detta arbete är även att det kan vara till hjälp för 

kunskapsöverskridandet genom att olika myndigheter deltagit med sin syn, därmed fungerar 

arbetet som en kommunikationsyta för myndigheterna som berör försvarsanskaffningen. 

I FCAS-samarbetet eftersträvar Storbritannien och MOD att dra lärdom av Sverige. Hartley 

lyfter upp lobbying främst som något negativt och till syfte att mjölka staten på pengar. Detta 

arbete bidrar till MOD gällande vikten av soft systems engineering samt 

kunskapsöverskridningen och en positiv variant av lobbying som stärker teknikutveckling 

inom försvarsindustrin.  

6.5 Felkällor 

Mycket av den data för att fullständigt beskriva ett lands anskaffningsprocess av komplex 

försvarsmateriel är sekretessbelagd. Detta är ett hinder i arbetet då det inte går att få tillgång 

till all information. 

Att arbetet använder ett teoretiskt ramverk skapat utifrån Keith Hartleys teorier gällande 

försvarsanskaffning skapar en viss brist och begränsning i arbetet. Genom att det är med hjälp 

av en teori Sveriges försvarsanskaffning belyses går det därför inte att säga att hela den 

faktiska anskaffningsprocessen belyses då det är utifrån teorin. 
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Genom att det teoretiska ramverket är ihopsatt från ett flertal teorier kopplat mot 

anskaffningsprocessen av Hartley medför det att ramverket egentligen från början inte är helt 

optimerat för att belysa hela processen. Ibland krävs det även att övriga processer gällande 

anskaffningen berörs för att på ett tydligare sätt beröra faktorerna kring vem anskaffningen 

sker ifrån på ett bättre sätt. Detta är till en fördel och förtydligar ibland samtidigt som det kan 

upplevas som motsatsen. 

Ytterligare en svaghet är att Sveriges och Storbritanniens anskaffningsprocesser gällande 

komplex försvarsmateriel inte är identiska. Arbetets teori byggs främst utifrån Storbritanniens 

ministry of defence och är därmed inte helt optimerad för den svenska anskaffningen. 

6.6 Validitet 

Den interna och externa validiteten är relativt hög i arbetet. Datainsamlingen skedde genom 

djupintervjuer vilket var till en fördel genom att det är en stor och komplex process som 

studeras. Processens storlek och komplexitet medför att det är bedömt utmanande att genom 

dokumentinsamling studera och se de kopplingar som sker i verkligheten. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket var till en fördel dels genom att inte hindra respondenterna i 

utvecklandet kring ämnet men samtidigt styra dessa till att generera data relevant gällande 

arbetets forskningsfråga.  

Att intervjupersonerna representerar Försvarsmakten, FMV samt politiken är till nytta 

eftersom dessa utgör en betydande del av processen. En svaghet med arbetet är att ingen ur 

industrin har intervjuats, vilka också utgör en betydande del av processen. Av nytta hade 

eventuellt varit att även intervjua någon från utländsk industri, utländskt politiskt organ eller 

att intervjua någon från svenska riksrevisionen eller övrig myndighet gällande svensk 

försvarsanskaffning. Tre intervjuer är bedömt tillräckligt för att kunna belysa processen samt 

för att testa det teoretiska ramverket. Tre intervjuer är dock relativt få, fler intervjuer hade 

sannolikt bidragit till arbetets relevans.  

Den insamlade data för det givna problemet har en hög relevans. Personerna som intervjuades 

arbetar med området i sin vardag, därav en hög relevans gällande den insamlade data som 

empirin utgör. Samtliga intervjuer spelades in, därefter bearbetades data genom transkribering 

och sedan genom en selektiv process valdes relevant data ut som var kopplad mot arbetets 

forskningsfråga. 

Gällande svaren som arbetet kom fram till hanterar dessa forskningsfrågan väl. De berör både 

vilka faktorer som påverkar samt hur de påverkar. Svaren berör även hur väl det teoretiska 

ramverket belyser problemet. 

Hur väl det syns i arbetet hur diverse olika slutsatser genererats syns relativt väl då empirin 

byggs utifrån frågor skapta av teorin. Detta skapar en nödvändig genomskinlighet i arbetet 

och därmed en bättre förståelse. 

Intervjufrågornas inre validitet är hög genom att de väl kopplar mot empirin. Även den yttre 

validiteten är stark då frågorna är relevanta genom att de skapats utifrån teorin som i sin tur är 

väl framtagen för att beröra området. 
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Användarvaliditeten för arbetet blir relativt hög genom att det utvecklar det teoretiska 

området kring försvarsanskaffning, som dessutom enligt tidigare forskning visat sig vara 

aningen eftersatt, nyttan utifrån det blir därmed inomvetenskapligt. Gällande 

utomvetenskapliga nyttan identifieras vissa punkter som eventuellt kan generera nytta 

gällande Sveriges och Storbritanniens försvarsanskaffning. 

6.7 Reliabilitet 

Gällande intervju har områden lyfts upp som teorin inte behandlar lika väl. Det gör arbetet 

stolpigt men det positiva som det medför är att det belyser svensk anskaffning ur det reella 

perspektivet, som det verkligen är och inte endast utifrån teorin. Gällande intervjufrågorna 

ställdes inte alla frågor under intervjun då respondenterna själva svarade på dessa frågor under 

samtalen utan att de behövdes ställas. En nackdel gällande intervjuerna är att endast en person 

inte är representativ för en hel organisation. 

Att intervjuerna var av en relativt fri karaktär föranledde till att arbetets röda tråd gällande 

strukturen ibland inte blir självklar utifrån teorin och frågorna. Styrkan, som nämnd enligt 

ovan är att det faktiska området Sveriges anskaffning belyses. En styrka med det är att se hur 

väl teorin stämmer med verkligheten och hur den är uppbyggd. 

Bedömt är området studerat på rätt sätt genom att det teoretiska ramverket är byggt utifrån 

problemområdet. Frågorna därefter är skapade utifrån teorin. Frågorna i sin tur skapar empirin 

som därmed blir väl anpassad för att på rätt sätt belysa problemet. 

6.8 Förslag till fortsatt forskning 

Till följd av uppdelningen mellan anskaffningsanslaget på FMV och vidmakthållandeanslaget 

på Försvarsmakten vore det av intresse att studera fördelar med detta samt kartlägga diverse 

utvecklingspunkter och gråzoner till följd av förändringen. 

Genom att den svenska modellen är så pass framgångsrik vore det intressant att studera den 

mer i detalj och därmed kartlägga styrkor och utvecklingsmöjligheter. Exempelvis genom 

positiv lobbying och den kunskapsöverskridning som Sverige jobbar med, vilket är en 

framgångsfaktor. 

6.9 Tackord 

Jag skulle vilja ge ett stort tack till Daniel Amann som varit min handledare under detta 

arbete. Tack för allt stöd och all hjälp under arbetets gång. Det har varit till stor hjälp. 

Jag vill även ge ett stort tack till arbetets respondenter Björn Wollentz, Magnus B. Larsson 

samt Per Weiland. Ett särskilt tack tillägnas även Stephen Henley som korrigerat arbetets 

engelska skrift. Tack för att ni har ställt upp. 
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8. Bilaga 1. Frågor 

 

Huvudfråga: Vilka huvudsakliga faktorer påverkar anskaffningen av komplex 

försvarsmateriel i Sverige gällande vem anskaffningen sker ifrån? Hur påverkar och 

påverkas dessa faktorer? 

Vad blir det för skillnader vid anskaffning av exempelvis ett nytt transportflygplan kontra 

JAS? 

Hur påverkar urvalsfaktorn x ekonomieffektivisering? 

Substitution-principen. Hitta andra sätt att lösa på, Outsourcing etc? 

Rivalitetsprincipen. Anbudstävlan etc? 

Självintresseprincipen. Ingen personlig vinning? 

Inkrementalism-principen. Ta lite från andra ställen? 

Hur påverkar urvalsfaktorn x landets lagar? 

Ex att man är tvungen att välja vissa leverantörer av säkerhetspolitiska intressen? 

Hur påverkar urvalsfaktorn x industri och samhälle? 

Position gällande internationell handel och exportmöjlighet? 

Att försvarsindustrin möjliggör handel och global tillväxt. Bra för ekonomisk tillväxt för 

landet? 

Skapa bra relationer med andra länder och möjliggöra bra köp av andra? 

Hur påverkar urvalsfaktorn x att prioritera försvarsbudgeten och dess fördelar? 

Det skapar jobb? 

Det ger en knuff gällande utveckling? 

Går inte att prioritera försvarsekonomin då den tränger undan andra viktiga delar av budget? 

FM förser övriga samhället med bra arbetskraft? 

Öka förhandlingskraft och kunna ställa krav på andra länder? 

Hur påverkar urvalsfaktorn x volymköp och delad kostnad? 

Utvecklingskostnaden går ned på grund av att endast en utvecklingsprocess ägt rum samt 

delad kostnad? 
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Större volymer resulterar i lägre styckekostnad? 

Varje land bidrar med sin spetskompetens? 

Att motivera försvarsbudgeten genom att hjälpa de civila genom att kunna bistå dessa med 

brand och sjukvård etc? 

Hur påverkar urvalsfaktorn x andra faktorer? 

Vissa industrier som går i konkurs om de inte får pengar från staten? 

Lokaliseringsskäl, att vissa samhällen kan existera. Eller att partiet har en stark valkrets där? 

Lobbying och korridorpolitik? 


