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1.

Försvarsmaktens syn på en för EU gemensam försvarsmaterielbyrå

1.1

Uppgiften

Ur regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL,
(tillika uppgift 22 i C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30,
23 250:74315):
Redovisa i BU 05/SR Försvarsmaktens syn på EU:s framväxande förslag om en
gemensam försvarsmaterielbyrå.
1.2

Sammanfattning

Med hänsyn till rådande oklarheter avseende byråns struktur och organisation,
dess interna arbetsmetoder, hur byrån skall knytas till rådsstrukturen samt dess
relationer till övriga organ inom det europeiska materielsamarbetet redovisar Försvarsmakten enbart synen på byrån. Försvarsmakten avser återkomma med en
redovisning av konsekvenser och möjligheter för Försvarsmakten i anslutning till
att implementeringsteamet (AET1) redovisar sitt förslag till Rådet.
1.3

Redovisningen

1.3.1

Försvarsmaktens syn på inrättandet av kapacitets-, forskningsoch försvarsmaterielbyrån

Försvarsmakten är positiv till ett utökat internationellt samarbete där en sådan
byrå med lämplig organisation och mandat kan fylla en roll för att utveckla europeisk krishanteringsförmåga och effektivisera europeisk försvarsrelaterad forskning, materielutveckling och anskaffning.
Försvarsmakten anser att det är viktigt att det skapas en dualism i kapacitetsutvecklingsarbetet där EUMC2 bibehåller sin roll som kravställare och utvärderare,
samt att byråns roll blir verkställande i att ta fram förmågor.

1
2

Agency Establishment Team
European Union Military Committee
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EU Capability Development Mechanism (CDM) utgör en lämplig grund för utveckling av rollspelet mellan EUMC och byrån. CDM ger också inriktning för
kopplingen mellan EU:s förmågeutveckling och NATO PCC3. HTF4 roll att under
EUMC, baserat på Headline Goal utarbeta förmågekrav bör bibehållas, medan
rollen som sammanhållande för ECAP5 bör överföras till byrån.
En lämplig inledande roll för byrån kan vara europeisk kravharmonisering och
koordinering relaterad bland annat till de förmågebrister som identifierats i HPC6.
I detta ingår ECAP som en naturlig del.
Det nordiska samarbetet inom NORDAC7 anser Försvarsmakten vara ett väl fungerande samarbete. NORDAC organisation och arbetsformer kan i tillämpliga
delar vara lämpliga även för en EU-byrå.
Inom WEAG8 har Panel II, vilken omfattar forskning och teknikutveckling, varit
det mest framgångsrika. Detsamma gäller WEAO9 och dess forskningscell genom
vilken FoT-kontrakt läggs från deltagande nationer.
Den verksamhet som drivs inom ramen för sexnationssamarbetet (EDIR-FA10) och
OCCAR11 uppfattar Försvarsmakten som konkret och med möjlighet till faktiska
samarbetsmöjligheter. Antal deltagande länder är på en nivå som möjliggör att
arbetsformer och beslutsvägar fungerar på ett smidigt sätt. Deltagande länder i
dessa forum har en nationell försvarsindustri som utgör huvuddelen av den europeiska försvarsindustrin. Försvarsmakten anser därför att den framtida struktureringen av Europas försvarsindustri bör ske inom ramen för EDIR-FA. Sveriges
position inom EDIR-FA ger oss en särskild ställning som samarbetsland även i
andra samarbetsforum och denna position bör värnas. EDIR-FA-samarbetet är
därför prioriterat och bör ej integreras i byrån.

3

Prague Capabilities Commitment
Helsinki Headline Goal Task Force
5
European Capabilities Action Plan
6
Helsinki Progress Catalogue
7
Nordic Armament Co-operation
8
Western European Armaments Group
9
Western European Armaments Organisation
10
European Defence Industry Restructuring – Framework Agreement
11
Organisme Conjoint de Cooperation en matiére d'Armament
4
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Försvarsmakten förordar att byrån efterhand tar över uppgifter från WEAG,
WEAO och OCCAR och att dessa samarbetsorgan avslutas alternativt helt integreras i byrån. Härvid bör tidsperspektivet noga övervägas. På sikt kan exempelvis
WEAO och WEAG:s forskningsinstrument (EUCLID12) m fl inte upphöra innan
dess att nuvarande kontrakt löper ut (3-5 år). Vidare bör klarläggas om någon begränsning föreligger avseende ESDP13-relaterade utvecklings- och forskningsfrågor.
Försvarsmakten bedömer att det skulle vara fördelaktigt om EU:s forskningsprogram SECURITY, som är under beredning, kan föras in under EDA14. Detta skulle
kunna medge samordningseffekter i olika avseenden.
Försvarsmakten anser att det är angeläget att möjligheter till riktad upphandling
mot i Sverige verksam försvarsindustri bibehålls, för att säkerställa svenska nischer och att Sverige även framgent kan vara en attraktiv samarbetspartner.
Etablerandet av byrån kommer sannolikt att påverka det svenska försvarets teknik- och materielförsörjning och troligtvis även rollspelet mellan Försvarsmakten
och FMV respektive FOI. För administrativ drift av byrån förutser Försvarsmakten, åtminstone inledningsvis, ökade kostnader för berörda myndigheter.

1.3.2

Konsekvenser och möjligheter för Sverige av kapacitets-, forsknings- och försvarsmaterielbyrån

Försvarsmakten avser återkomma med en redovisning av konsekvenser och möjligheter för Försvarsmakten i anslutning till att AET redovisar sitt förslag till Rådet.

12

European Co-operation for the Long Term in Defence
European Security and Defence Policy
14
European Defence Agency
13
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2.

Ekonomiska osäkerheter i materielplaneringen

2.1

Uppgiften

Ur regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL,
(tillika uppgift 24 i C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30,
23 250:74315):
”Försvarsmakten skall redovisa vilka antaganden om kostnadsutvecklingen för
försvarsmateriel som legat till grund för materielförsörjningsplaneringen. Försvarsmakten skall också redovisa en sammantagen bedömning av ekonomiska
osäkerheter i materielplaneringen och hur sådana osäkerheter bör hanteras.”
2.2

Sammanfattning

Kostnadsutvecklingen inom försvarsmaterielområdet bedöms av Försvarsmakten
vara högre än konsumentprisutvecklingen. Anledningen till att kostnaden för försvarsmateriel stiger snabbare än konsumentprisindex (KPI) är att den är arbetsintensiv med ett stort inslag av forskning och teknikutveckling, vidare är sektorn i
viss utsträckning skyddad från marknadskrafter.
Detta leder till en urholkning av materielanslaget på lång sikt. För att möta prisutvecklingen utöver KPI har Försvarsmakten planerat in en reserv som inte kan
nyttjas för materiell förnyelse. Reserven benämns i planen som den s k teknikfaktorn.
Osäkerheter i materielplaneringen på kort sikt härleds främst till osäkerheter inom
JAS 39 Gripen-programmet. Problem med vissa underleverantörer och de pågående förhandlingarna av leasing till Tjeckien kan innebära förseningar i det
svenska programmet. Uteblivna leveranser kan leda till underutnyttjande av materielanslaget i närtid. Det är av största vikt att Försvarsmakten får disponera anslagssparandet då kostnaden kvarstår för Försvarsmakten. Dras sparandet in ändras förutsättningarna för underlaget i BU 05. Viktiga utvecklingssatsningar för
Försvarsmaktens långsiktiga operativa förmåga som redovisas i BU 05 måste utgå
med bl a försvarsindustriella konsekvenser. En förutsättning för effektiv materielförsörjning är att Försvarsmakten får anslagsspara och använda en anslagskredit
vid behov.
De åtgärder som Försvarsmakten ämnar vidta för att hantera osäkerheter i materielplaneringen i kommande försvarsbeslutsperiod är främst inriktade på att tillsammans med FMV och inblandade försvarsindustrier utveckla säkrast möjliga
prognoser för främst JAS-programmet.
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Osäkerheter på längre sikt utgörs bl a av implementering av nya metoder och modeller för materielanskaffning typ Supply Chain Management (SCM, d v s att industrin får ett större ansvar för vidmakthållande m m). Dessa åtgärder syftar till
besparingar och ökad effektivitet men kan i början av projekten medföra osäkerheter. Andra osäkerheter är nya planerade internationella materielsamarbeten där
Försvarsmakten är beroende av andra länders beslut och planering. Valutarisker
finns även i dessa samarbeten.
För att möta dessa osäkerheter i materielplanen har den utveckling som planeras
starta efter år 2007 ålagts en förskjutning och för att möta eventuella fördyringar
har reserver avdelats.
2.3

Redovisningen

2.3.1

Utgångsvärden

Materielplanen är tioårig och delas in i beställd och planerad verksamhet.
Beställd verksamhet uppgår i dagsläget till ett värde av cirka 66 miljarder kronor.
Dessa beställningar är till huvuddelen lagda till Försvarets materielverk (FMV)
resterande beställningar har lagts till bland andra FMLOG och marinbaser. Försvarets materielverk har i sin tur lagt ut beställningar om cirka 60 miljarder kronor
till industrin.
Den planerade verksamheten fram t o m år 2014 omfattar uppdrag för cirka 100
miljarder kronor (planeringsalternativ minus 3). I materielplanen har också medel
avsatts för felkalkyleringar, tvingande åtgärder, teknikfaktor och handlingsutrymme för nya eller förändrade behov.

2.3.2

Antaganden om kostnadsutveckling

Materiel som har planerats in eller beställts är i huvudsak försvarsmateriel. Därutöver utgörs en mindre del av kommersiella förbrukningsvaror. Bilden nedan visar
FMV:s redovisning av den historiska kostnadsutvecklingen av försvarsmateriel
jämfört med konsumentprisindex (KPI) från 1997 till 2002. I genomsnitt har kostnadsutvecklingen för försvarsmateriel överstigit KPI med 0,5 % årligen. Skälet till
att kostnaden för försvarsmateriel stiger snabbare än KPI är att den är arbetsintensiv med ett stort inslag av forskning och teknikutveckling, vidare är sektorn i viss
utsträckning skyddad från marknadskrafter.
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Sammantaget är det Försvarsmaktens bedömning att skillnaden i prisökningstakt
kommer att bestå även i framtiden. Detta leder till en urholkning av materielanslaget på lång sikt. För att möta prisutvecklingen utöver KPI har Försvarsmakten planerat in en reserv som inte kan nyttjas för materiell förnyelse. Reserven
benämns i planen som den s k teknikfaktorn.
Bedömning av ekonomiska osäkerheter
I huvudsak består osäkerheterna i förmågan att prognostisera korrekt och planeringsvärdenas relevans. För att kunna hantera generella osäkerheter eller mindre
förväntade avvikelser planerar Försvarsmakten regelmässigt in reserver. Svårigheten ligger i att avväga storleken på dessa så att de ger en tillräcklig säkerhet i att
kunna genomföra planerad anskaffning samtidigt som de inte får vara så stora att
de leder till ett underutnyttjande av anslagsmedel
Förseningar
Av den beställda volymen (om cirka 66 miljarder) sker det årligen förskjutningar/
förseningar. Beloppet på den årliga förskjutningen har varit konstant de senaste
åren (vissa undantag har förekommit, såsom flygplansleveranser). Enligt FMV:s
bedömning beror detta på att industrin har rationaliserat sin organisation varvid
ingen reservkapacitet finns för att möta förseningar med att avdela mer resurser i
form av personal. Även ändrade krav från Försvarsmakten främst avseende uppsättande av internationella förband har tvingat FMV till ändrade prioriteringar.
Personal har omplacerats från andra pågående projekt med förseningar som följd.
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Förmågan att omforma en planerad beställning till lagd leverantörsbeställning har
av naturliga skäl haft större förskjutningstal än den redan beställda. Ett gemensamt projekt med syfte att öka säkerheten i den planerade verksamheten (GIRAFF) har inneburit att förskjutningen sjunkit under år 2003. Denna lägre nivå
bedöms kvarstå år 2004 och framåt. Dock finns risk att förskjutningen ånyo ökar
vid omorganisation av Försvarsmakten och FMV.
Prognoser
Försvarsmakten har under flera år utvecklat sin prognosförmåga. Försvarsmaktens
planeringsverktyg behandlar beställd verksamhet, planerad verksamhet, inkomster
och reserver. Resultatet blir en förväntad anslagsbelastning över en tioårsperiod.
Verktyget bygger på antaganden om förskjutning av verksamhet relativt avtal och
planer. Förskjutningstalen grundar sig på statistik från tidigare år. I samband med
prognoser görs även trendanalyser och jämförelser av olika påverkansfaktorer.
Verktyget har visat sig vara väl i balans med verkligheten och den prognos som
tas fram anses hålla hög konfidens.
Under 2003 har Försvarsmakten utvecklat prognosmetodiken med en riskhantering där större påverkande händelser analyseras för att ge eventuell påverkan på
förväntad prognos och ett osäkerhetsintervall för avgiven prognos. Denna hantering kvantifierar till viss del risken på kort sikt (ett år) och bidrar till högre konfidens i avgiven prognos.
FMV avger månatligen en prognos för det beställda som FMV har att ansvara för.
FMV:s prognos bygger på bedömningar från uppdragsledare i FMV:s organisation som sedan behandlas centralt till en sammanvägd prognos. Försvarsmakten
har tidigare varit kritisk till FMV:s förmåga att prognostisera. Det har dock under
2003 gjorts förändringar till det bättre. Enligt Försvarsmaktens uppfattning finns
det dock en del utveckling kvar att göra när det gäller prognosen för åren efter
aktuellt år.
Den månatliga produktionsuppföljning med FMV innehåller bra information angående störningar i produktionen och tillsammans med prognosen för innevarande
år ger det ett bra ingångsvärde för Försvarsmaktens prognosverksamhet. Jämförelser och analyser mellan FMV och Försvarsmaktens prognoser görs för att identifiera eventuella skillnader. Erfarenheter från 2003 var att prognoserna överensstämde i stort för innevarande år.
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Ändring av ekonomiska förutsättningar
Under 2003 fattade regeringen beslut om utgiftsbegränsningar i anslag och anslagssparande. Minskningar av de ekonomiska ramarna under pågående budgetår
kan resultera i ett så kallat beställningsstopp. Beställningsstoppet omfattar en väldigt stor mängd beställningar som samtliga är konstruerade med mindre utfall i
innevarande år men större belopp på sikt. Erfarenheten från beställningsstoppen
1998 respektive år 2000 är att den stora påverkan kommer efter två år.
Materielplanering är av naturen långsiktig. Att under genomförandeåret bli ålagd
utgiftsbegränsningar leder till en stor omplanering och ökade kostnader. Tid och
personal måste avdelas för denna omplanering. Eventuell omförhandling/avbrytande av liggande industrikontrakt blir enligt FMV i regel dyrare. En förutsättning
för effektiv materielförsörjning är att Försvarsmakten får anslagsspara och använda en anslagskredit vid behov.
Sammanfattningsvis ingår i ovan gjord beskrivning av materielprocessen faktorer
som skapar såväl lång- som kortsiktiga osäkerheter. Kommande försvarsbeslutsperiod påverkas främst av de kortfristiga osäkerheterna.

2.3.3

Kortsiktiga osäkerheter i materielplaneringen för kommande försvarsbeslutsperiod

Försvarsmaktens planeringsmetodik anses nu hålla hög kvalitet och bedöms kunna hantera rimliga förseningar och förändringar i ekonomiska ramar. Trots denna
utveckling, vilken under 2003 resulterade i ett utfall för materielanslaget som i
huvudsak överensstämde med tilldelat anslag, återstår en ogynnsam osäkerhet för
vissa av Försvarsmaktens större investeringsprogram.
JAS-programmet
JAS-programmets osäkerheter har störst påverkan på materielplanen.
År 2002 klarade inte leverantören att leverera avtalat antal flygplan varvid ett betydande värde försköts in i 2003 års betalningsutrymme. Samma sak inträffade år
2003 och åtta ”extra” flygplan till ett värde av cirka 1,8 miljarder kronor belastar
nu anslaget innevarande år.
Bakomliggande orsaker till leveransförseningen i JAS-programmet är bl a problem med vissa underleverantörer. Detta bedöms lösas under detta år genom byte
av underleverantör. Försvarsmakten har tillsammans med FMV gjort bedömningen att högst 16 flygplan av 24 möjliga kommer att kunna levereras i år. Eftersom
samtliga flygplan år 2004 dessutom är beräknade för leverans från augusti till december kvarstår osäkerheten i bedömningen till årets sista del. Därutöver kommer
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effekterna av en affär med Tjeckien att eventuellt påverka FMV:s leveranser till
Försvarsmakten och därmed innevarande års betalningsutfall.
Skulle industrin inte lyckas lösa de tekniska problemen innebärande att t ex sex
flygplan inte kan levereras i år förskjuts fakturor om cirka 1 500 miljoner kronor
till år 2005 och framåt. Det är av största vikt att Försvarsmakten får disponera det
anslagssparande som uppstår vid försenade leveranser eftersom kostnaden för
Försvarsmakten kvarstår. Dras sparandet in ändras förutsättningarna för underlaget i BU 05. Viktiga utvecklingssatsningar som Försvarsmakten redovisat i BU 05
måste utgå med såväl förmåge- som försvarsindustriella konsekvenser.
Det är följaktligen av största vikt att en stabil och rättvis prognos snarast kan presenteras av industrin.
Osäkerheter i andra program
Andra projekt som ingår i de s k objektsramarna är bl a Visby, ArtE 740, HKP 14
och HKP 15 och dessa måste hela tiden följas upp noggrant. Förändringar i dessa
projekt utöver antagna förskjutningar kan ge samma effekter som nämnts i JASprogrammet men till lägre ekonomiska värde.
För närvarande känner Försvarsmakten till förseningar och fördyringar i objektsram HKP 15 och ArtE 740.
Helikopter 15 har inte levererats enligt plan år 2003, därmed har ett antal milstolpar förskjutits. Denna förskjutning är för närvarande ett år. Den bakomliggande
orsaken är problem för en av underleverantörerna (samma som för JAS-programmet).
ArtE 740 har fördyrats och försenats och en ominriktning till demonstratorprogram övervägs. Försvarsmakten återkommer i sin redovisning av objektsramarna
den 1 juni 2004 med mer utförlig redovisning.
Planerade åtgärder
Försvarsmakten har med hänsyn till de osäkerheter som råder i JAS- och Helikopter 15-programmet genomfört en omplanering. Detta för att anpassa förväntad
leveranstakt till att underleverantörsproblemen löses senast sommaren 2004. Denna planering baseras på FMV:s och industrins hittills presenterade bedömningar.
Sett mot ovan given bakgrund bedömer Försvarsmakten att de osäkerheter som
finns i materielplaneringen huvudsakligen kan hanteras med avdelade reserver.
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De främsta skälen för denna bedömning är följande:
- Huvuddelen av tillgängligt utrymme är redan beställt vilket ger en säkrare
kostnadsgrund än planerad verksamhet.
- Nybeställningsverksamheten hänför sig främst till vidmakthållande av tidigare
införda materielslag vilket minskar den teknologiska och därmed kostnadsmässiga osäkerheten.
- Underlaget i materielplanen är kvalitetsmässigt mer genomarbetat än inför
2001 års försvarsbeslut.
- FMV:s leveranssäkerhet har ökat under det senaste året.
- Försvarsmaktens och FMV:s prognosmetoder har utvecklats.
Förbehåll för säkerheten i planering är dock att underleverantörsproblemet för
JAS och HKP 15 löses under 2004. De ekonomiska förutsättningarna för Försvarsmakten avseende den pågående JAS-affären med Tjeckien måste klargöras
tidigt under år 2004.
Försvarsmakten avser i närtid tillsammans med FMV och inblandade försvarsindustrier utveckla säkrast möjliga prognoser för främst JAS-programmet bl a
kopplat till den pågående affären med Tjeckien..

2.3.4

Osäkerheter i materielplaneringen för perioden 2008-2014

Ett arbete återstår under kommande år med att mer konkretisera den långsiktigt
planerade verksamheten. De nya projekt som planeras att starta år 2008 och senare i syfte att ta fram materiel till nya förband och förmågor innehåller av naturliga
skäl en större osäkerhet än verksamhet som årligen återkommer eller verksamhet
som förekommit i materieldialoger.
Identifierade osäkerheter på längre sikt utgörs bl a av implementering av nya metoder och modeller för materielanskaffning typ Supply Chain Management (SCM,
d v s att industrin får ett större ansvar för vidmakhållande m m). Dessa åtgärder
syftar till besparingar och ökad effektivitet men kan i början av projekten medföra
osäkerheter. Andra osäkerheter är nya planerade internationella materielsamarbeten där Försvarsmakten är beroende av andra länders beslut och planering. Valutarisker finns även i dessa samarbeten.
För att möta dessa osäkerheter i materielplanen har den utveckling som planeras
starta efter år 2007 ålagts en förskjutning och för att möta eventuella fördyringar
har reserver avdelats.
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2.3.5

Övrigt

Nedan återfinns en redogörelse för de viktigaste faktorerna i materielprocessen
som är relevanta för bedömning av osäkerheterna i materielplaneringen samt hur
Försvarsmakten arbetat med att begränsa de osäkerheter som skapas av dem.
Materieldialoger
Materieldialogen under hösten 2003 mellan FMV, övriga leverantörer och Försvarsmakten innebar att flera så kallade kvalitetsbehov anmäldes. Dessa kvalitetsbehov bestod i huvudsak av kostnadsökningar för vidmakthållande av redan
införd materiel och nya behov som ansågs vara nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens verksamhet på avsett sätt. Nya behov var exempelvis förorsakade av
ändrad lagstiftning.
I den fortsatta materielplaneringen inför FB 04 har kvalitetsbehov inplanerats.
Syftet med denna åtgärd var att ha en så god planering som möjligt inför framtagandet av underlaget inför FB 04.
Produktionsplanering
Hösten 2001 bedrev FMV och Försvarsmakten ett gemensamt arbete i syfte att
förbättra metodiken i produktionsplaneringen. Detta arbete, Gemensam Inriktning,
Roller och Ansvar mellan Försvarsmakten och FMV (GIRAFF), fokuserade i huvudsak på processfrågor i interaktionen mellan FMV och Försvarsmakten och
resulterade i en bättre planeringsmetodik. Omläggning av planeringen gjordes i
huvudsak under 2002 och resultatet kunde skönjas under 2003 med en väsentlig
förbättring i genomförandet av beställningar. Genomförandegraden av lagd planering förväntas som en följd av detta även fortsatt vara hög.
Produktionsresurser
Innan en beställning läggs vid FMV måste Försvarsmakten utarbeta förbands- och
tekniska målsättningar (TOEM och TTEM). Omorganisation av staber de senaste
åren har inneburit att resurser för utarbetande av TTEM har begränsats. Brist på
teknisk personal och inköpare vid FMV föreligger dessutom inom vissa områden.
Det leder till att handläggningstider för att bl a omforma målsättningsdokument
till kravspecifikationer och anbudsinfordran till industrin kan dra ut på tiden. Därutöver leder Försvarsmaktens övergång till upphandling av kortare serier och i
vissa fall endast demonstratorer till att vissa leverantörer prioriterar kunder som
beställer större serier.
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Ett erfarenhetsvärde är att det tar minst 18 månader från det att Försvarsmakten
lagt en kundbeställning vid FMV tills första milstolpsfakturan anländer till Försvarsmakten. Undantag kan förekomma vid prioriterad verksamhet, t ex internationella uppdrag.
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3.

Utnyttjande av inhemsk industri vid underhåll och avveckling av materiel

3.1

Uppgiften

Ur regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL,
(tillika uppgift 26 i C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30,
23 250:74315):
”Försvarsmakten skall lämna förslag till hur inhemsk industri i större utsträckning kan ta ett ansvar för materielens funktion under hela dess livslängd, t.ex.
avseende underhåll och avveckling. Utgångspunkten skall vara att en sådan inriktning kan bidra till en effektivare verksamhet inom Försvarsmakten och en
kompetensuppbyggnad inom industrin.”
3.2

Sammanfattning

Utredningen har genomförts i en integrerad projektgrupp, med deltagare från Försvarsmakten och FMV.
Utredningen har haft följande uppgift: Redovisa i BU 05/SR hur inhemsk industri
i större utsträckning än idag kan ta ansvar för materielens funktion under hela dess
livslängd, t ex avseende underhåll och avveckling.
Uppgiften syftar till att analysera den inhemska industrins förmåga att ta ett större
ansvar under hela livscykeln. Vid analys av uppgiften bröts uppgiften ned i följande frågeställningar.
1. I vilken omfattning kan industrin ta ett större ansvar än idag för materielen
under hela livslängden?
2. Hur påverkar industrins övertagande av olika ansvarsområden verksamhetens
effektivitet över tiden?
3. Hur påverkar överföringen av ansvaret till industrin, dess kompetens och kapacitet?
4. Hur påverkar en överföring av ansvaret till industrin Försvarsmaktens och
FMV:s kompetens och kapacitet under de olika konfliktnivåerna?
5. Hur påverkas Försvarsmaktens kapitalbindning och kostnader över tiden?
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För att få en tydligare verksamhetsindelning, istället för traditionell nivåindelning,
är underhållsverksamheten indelad i tre domäner insatsdomänen, stöddomänen
och den centrala domänen. Ansvarsförhållandena under materielprocessens faser
har analyserats. En djupare analys, teknikområdesvis, genomfördes av vidmakthållandefasen. Som utgångspunkt i analysen har använts bl a tidigare utredningar
inom området. Utifrån svaret på ovan ställda frågor har utredningen kommit fram
till följande slutsatser.
- Industrin kan ta och har ett intresse av ett större ansvar än idag för materielen
under livscykeln. Effektivitetsförändringen vid ett industriövertagande kan
svårligen anges utan tillgång till skarpa offerter från industrin. Den internationella utvecklingen med gemensam materielutveckling och koncentrering av
kompetenser kommer att påverka den inhemska industrins förmåga att ta ett
större ansvar under livscykeln. En tydligare styrning från Försvarsmakten avseende underhållslösningar behövs för att åstadkomma en mer effektiv materielförsörjning.
- En ändring av ägarförhållanden mellan Försvarsmakten och industrin kan
övervägas där det finns korta omloppstider/livslängd på materielen samt materiel som inte ingår i insatsorganisationen t ex demonstratorer och utbildningsmateriel, även vid anskaffning av små serier av avancerad materiel där uppbyggnaden av egen underhålls- och försörjningsorganisation blir orimligt
kostsam. Riktlinjer för hur Försvarsmakten och FMV kan använda leasad materiel behöver utvecklas ytterligare, framför allt vid internationella insatser i
krigsliknande situationer.
- Underhållet i insatsdomänen bör även i fortsättningen bedrivas inom Försvarsmakten. En överföring av underhållet i stöddomänen och i den centrala
domänen till industrin är möjligt, dock bör man säkerställa underhållsförmågan vid samtliga konfliktnivåer inte minst vid internationella insatser.
FMLOG söker redan idag i sitt utvecklingsarbete lösningar som innebär en
ökad upphandling av produktionen i stöddomänen och den centrala domänen.
- En förskjutning av underhållsverksamheten till industrin innebär ett närmare
och nytt samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och industrin. För att uppnå
detta måste affärsprocesserna utvecklas och nya samarbetsformer, ansvarsgränser och roller etableras. Detta ställer krav på ett utökat och mer långtgående samarbete baserat på partnerskap och styrning via kommersiella avtal. Försvarsmaktens kärnkompetens inriktas mot att ta ansvar för konfigurationsledning och kontroll över vidmakthållandeprocessen samt att säkerställa att beställarkompetensen utvecklas och förstärks.
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- Dagens underhållsstruktur med flera nivåer och i många fall dubblering av
resurser mellan Försvarsmakten och industrin är inte den mest rationella i ett
ekonomiskt perspektiv. En överföring av underhållet i stöddomänen och den
centrala domänen till industrin kan bidra till en effektivisering av verksamheten. Genom att koncentrera underhållet till industrin kan ett samutnyttjande av
civila resurser genomföras vilket medför att uppbyggnadskostnaden och den
fasta kostnaden kan delas mellan flera aktörer. Dock kan en överföring av underhållet till industrin inom vissa områden bidra till ett monopolberoende som
kan leda till ökade kostnader samt minska Försvarsmaktens förmåga att kontrollera underhållstjänsten.
- Kraven på anpassningsförmåga, effektivitet och följsamhet behöver i ökad
grad också ställas på industrin. Försvarsmakten och FMV har här ett ansvar
och skall därför beredas god insyn i industrins underhållsproduktion för att
kunna kontrollera och ifrågasätta eventuella brister beträffande kompetensnivån inom och organisationen av verksamheten.
- Grundprincipen för all reservmaterielförsörjning bör vara att lagerhållningen
sker där det är effektivast. Det kommer alltid att behövas lättillgänglig reservmateriel vid förbanden, dock behöver inte lagerpåfyllnaden alltid gå via
Försvarsmaktens egna kanaler. Reservdelar som endast är avsedda för att användas vid reparationer av utbytesenheter bör i huvudsak lagras och införskaffas av underhållsinstansen.
Med anledning av ovanstående förordar Försvarsmakten att industrin kan ges ett
ökat ansvar för materielen. Försvarsmakten hemställer att:
- Försvarsmakten med stöd av FMV uppdras att påbörja en fördjupad studie för
att lämna förslag till hur ett utvecklat partnerskap med industrin kan vara utformat.
- Försvarsmakten med stöd av FMV uppdras att fortsätta outsourcing samt påbörja överföringen av andra aktuella ansvarsområden som har störst kostnadseffektiviseringspotential.
3.3

Redovisningen

Kapitel 3, utnyttjande av inhemsk industri vid underhåll och avveckling, och kapitel 4, alternativa samverkansformer, skall ses i ett sammanhang. I kapitel 3 redovisas inom vilka områden som Försvarsmakten ser möjligheter att nyttja den
inhemska försvarsindustrin i större omfattning under hela livscykeln. Hur samarbetsformerna med industrin kan utvecklas och hur Försvarsmakten skall värdera
och genomföra kostnadsanalyser vid outsourcing redovisas i kapitel 4.
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3.3.1

Utgångsvärden

Avgränsningar
Utredningen behandlar endast den inhemska industrin. Det bör poängteras att i
och med det ökade internationella materielsamarbetet inom materielområdet kan
det vara befogat att även analysera industrin inom sexnationssamarbetet och inom
det nordiska materielsamarbetet.
Frågeställningar
Uppgiften syftar till att analysera den inhemska industrins förmåga att ta ett större
ansvar under hela livscykeln samt att belysa kompetenspåverkan både hos industrin och inom Försvarsmakten. I uppgiften delas ansvarsbegreppet in i ägaransvar, konfigurationsledningsansvar, designansvar, underhållsansvar (för tre domäner), ansvar för reservmaterielförsörjningen och tekniskt systemstöd.
Följande frågeställningar kommer att belysas i analysen:
1) I vilken omfattning kan industrin ta ett större ansvar än idag för materielen
under hela livslängden?
2) Hur påverkar industrins övertagande av olika ansvarsområden verksamhetens
effektivitet över tiden?
3) Hur påverkar överföringen av ansvaret till industrin, dess kompetens och kapacitet?
4) Hur påverkar en överföring av ansvaret till industrin Försvarsmaktens och
FMV:s kompetens och kapacitet under de olika konfliktnivåerna?
5) Hur påverkas Försvarsmaktens kapitalbindning och kostnader över tiden?
Begrepp och definitioner
Inhemsk industri: Industri verksam i Sverige (industri som är baserad i Sverige
oberoende av ägarförhållanden).
Ägaransvar: Ansvar som lagenligt följer ägandet.
Konfigurationsansvar: Ansvar för att en individ av en materieltyp är rätt sammansatt, modifierad, dokumenterad och underhållen i enlighet med gällande beslut.
Designansvar: Ansvar för att en materieltyp är konstruerad i enlighet med gällande säkerhetskrav och kundkrav och att relevanta beskrivningar av underhållsåtgärder och användning finns och hålls aktuella.
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Förebyggande och avhjälpande underhåll: Ansvar för att underhåll sker i enlighet
med brukarens behov och med gällande regler.
Ansvar för reservmaterielförsörjningen: Ansvar för att reservmateriel finns i erforderlig mängd och i rätt utförande samt förrådshålls på sätt som stämmer med
föreskrifter och med kundens behov samt distributionen av reservmaterielen.
Ansvar för avveckling: Ansvar för att avveckling sker i enlighet med lagar gällande miljöpåverkan, säkerhet, produktansvar ock kommersiella beaktanden.
Ansvar för tekniskt systemstöd: Ansvar för att brukaren får det stöd som behövs i
användning, vid driftstörningar, vid inrapportering av incidenter etc.
Ansvar för förrådshållning: Ansvarar för förrådshållningen av förnödenheter enligt gällande regler och föreskrifter.
Livslängd: Omfattar materielens livscykel från utveckling tills materielsystemet är
avvecklat.
Effektivare verksamhet: Innebär att verksamheten genomförs till lägre kostnad
med bibehållen kvalitet, alternativt att kvaliteten blir högre till bibehållen kostnad.
Kompetens inom industrin: Kompetensen delas in i konstruktions- och underhållskompetens. Tidigare utredningar visar att det är olika personer som besitter
dessa kompetenser.15
Konstruktionskompetens: Kompetens som erfordras för konstruktion och vidareutveckling av materielsystemen.
Underhållskompetens: Kompetens som erfordras för att kunna genomföra underhållsåtgärder på materielsystemen.
Insatsdomänen16: Underhåll i insatsdomänen omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll och är oftast organisatoriskt kopplade till respektive insatsenhet. Normalt sker avhjälpande underhåll i insatsdomänen genom byte av enheter
eller delsystem i ett system. Förebyggande underhåll sker i form av dagliga och
särskilda tillsyner.
För armé- och amfibieförbanden är insatsdomänen de åtgärder som bedrivs i insatsområdet eller fredsverksamheten inom förbandets ram. Inom flottan är insatsdomänen de åtgärder som bedrivs vid insats och fredsverksamheten inom flottiljen
inklusive lagfunktionen. Inom flygförbanden omfattar insatsdomänen verksamheten som bedrivs inom och i anslutning till klargöringsfunktionen.

15

Ref 2
Operativa inriktningen för logistiken (OPI-4), HKV 01600:80861 från 2002-12-12 beskriver en två nivåindelad logistik.
För att få en tydligare verksamhetsindelning i utredningen är underhållsorganisationen indelad i tre domäner.
16
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Stöddomänen2: Underhåll i stöddomänen omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll. Avhjälpande underhåll sker i huvudsak genom byte av utbytesenheter. Förebyggande underhåll sker i form av periodiserade översyner/tillsyner.
Stöddomänen skall kunna förstärka underhållet i insatsdomänen. I stöddomänen
ligger den ej förbandsbundna infrastrukturen.
Central domän2: Underhållet på denna nivå omfattar både förebyggande och avhjälpande underhåll. Avhjälpande underhåll sker oftast i form av reparationer av
utbytesenheter. Förebyggande underhåll sker i form av större periodiserade översyner/tillsyner.
SCM: (Supply Chain Management) är en modell som grundar sig på en flödesbaserad försörjningskedja. Modellen går ut på att hitta den bästa lösningen från leverantören till kunden och förutsätter ett väl uppbyggt informationsflöde mellan
parterna.
Metod
Utredningen har genomförts i en integrerad projektgrupp med deltagare från Försvarsmakten och FMV.
Inledningsvis identifierades ett flertal för uppgiften relevanta tidigare utgivna rapporter och utredningar, se referenslistan. Utifrån dessa har frågeställningarna i
kapitel 2.5 analyserats och diskuterats inom arbetsgruppen.
Som hjälp för analysarbetet skapades en matris som utgjordes av faserna i materielprocessen och av de olika ansvarsförhållanden för materielen, figur 1. Som
verktyg, för att underlätta identifiering av tyngdpunkten för analysarbetet beträffande gränser mellan Försvarsmakten och industrin, användes ett scenariokors,
Figur 2. Korsets horisontella axel utgörs av konfliktskalan, den vertikala axeln
utgörs av verksamhetens fördelning mellan industri och Försvarsmakten. Scenariokorset har använts för att visa dagens verksamhetsfördelning mellan Försvarsmakten och industrin inom hela konfliktskalan i respektive fas i livscykeln. De
faser som bedömdes intressanta analyserades vidare, mot de olika ansvarsförhållandena i figur 1. För att underlätta analysen gjordes detta teknikområdesvis.
Utifrån genomförda analyser har frågorna i kapitel 3.4 besvarats samt slutsatser
dragits därav.
Ett seminarium genomfördes i ett tidigt skede med deltagare från FMV och Högkvarteret där upplägg och rapporter diskuterades för att i ett tidigt skede identifiera eventuella brister i underlag och metod samt styra det fortsatta arbetet.
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Figur 1 Analysmatris
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Figur 2 Scenariokors

3.3.2

Faser i livscykeln

Att dela in större materielsystem i olika livscykelfaser kan vara svårt. Inom de
stora materielsystemen pågår oftast flera av faserna parallellt, d v s samtidigt som
materielen befinner sig i vidmakthållandefasen så avvecklas vissa delsystem samtidigt som andra delsystem nyutvecklas eller vidareutvecklas. Studerar man ett
delsystem eller enskilt materielobjekt genomgår den livscykelns samtliga faser,
dock kan vissa system hoppa över vidareutvecklingsfasen eller genomföra den
flera gånger.
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Anskaffning förekommer under samtliga faser i livscykeln. Oftast förknippas anskaffning med serieanskaffningen d v s inledningen av tillverkningsfasen. Dock är
det utvecklingsfasen som har den största påverkan på materielens framtida kostnader i de olika faserna. Skall en förändring av ansvarsförhållande under vidmakthållandefasen genomföras bör detta initieras redan vid utvecklingen eller
inför serieanskaffning. Enligt idéerna inom de nya affärsmetoderna t ex inom
SCM innebär det att den tekniska specificeringen som till viss del idag genomförs
hos FMV i högre grad genomförs av industrin. FMV:s roll blir att specificera materielen mer på en funktionell nivå. Detta stämmer väl med den långsiktiga inriktningen inom FMV. Överförs det tekniska ansvaret till industrin kommer det att
ställa nya krav på industrins engagemang under hela livscykeln. Övergången till
att anskaffa mer ”civil materiel” måste beaktas om man önskar att industrin skall
ta ett större ansvar.
Den internationella utveckling med gemensam materielutveckling inom t ex sexnationssamarbetet eller bilateralt med andra länder kommer att påverka den inhemska industrins förmåga att ta ett större ansvar under livscykeln.
Idag är det oftast olika aktörer som producerar respektive underhåller materielen.
Tidigare utredningar visar på skillnader i kompetensstrukturen mellan den som
konstruerar materielen och den som skall underhålla materielen. Den specialiserade underhållsindustrin och Försvarsmaktens egna underhållsorganisation har
byggt upp systemkunskaper som oftast saknas hos den tillverkande industrin.17
Utveckling
Utveckling är den första fasen i materielprocessen. Grunden för övriga faser i
livscykeln läggs redan vid utvecklingen. Genom ett förtänksamt arbete under materielutvecklingsarbetet skapas möjligheter att reducera framtida kostnader under
de andra livscykelfaserna. Materielutvecklingen kan delas upp i olika typer av
utveckling. Den traditionella utvecklingsprocessen, när det gäller försvarsmateriel,
består i att FMV lägger en utvecklingsbeställning till industrin. I dessa fall kan
FMV kravsätta materielen enligt Försvarsmaktens behov och förutsättningar. Utvecklingen anpassas till valda och önskade förutsättningar under övriga faser i
livscykeln. Vapen och plattformsmateriel utvecklas oftast enligt denna princip.
Den andra typen av materielutveckling är när industrin har egenutvecklat materielen och FMV köper färdigutvecklade produkter. I dessa fall har Försvarsmakten
begränsade möjligheter att påverka bl a konstruktionen. Datormateriel kopplas
ofta till denna utvecklingsprincip. Det bör påpekas att utvecklingsprinciperna varierar även inom teknikområdena. Tendensen är att andelen materiel där Försvarsmakten bekostar utvecklingen minskar.
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Utvecklingsinriktningen inom strategiskt viktiga teknikområden och funktioner
inom Försvarsmakten regleras bl a i produktområdesstrategier. Produktområdesstrategierna är framtagna av FMV på uppdrag av Försvarsmakten och skall stödja
materielanskaffningen.
Idag ligger huvuddelen av verksamheten och ansvarsområdena under utvecklingsfasen hos industrin. Detta föranleder att en djupare analys av utvecklingsfasen ej
kommer att genomföras inom denna studie. En schematisk beskrivning av kapacitetsfördelningen under utvecklingsfasen kopplad till konfliktskalan visas i figur
3.

Försvarsmakten
X

Konfliktnivå

X

Fred

Fullskalig konflikt

X

X
Industrin

Figur 3 Scenariokors, utvecklingsfasen

Tillverkning
FMV:s kravspecificering av materielen utgår från TTEM (Taktisk-TekniskEkonomisk-Målsättning). Produktionsmetoden bestäms av industrin och är utvecklad för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv tillverkning. Vid
större materielanskaffningar har FMV oftast en möjlighet att granska leverantörens tillverkningsprocess via en teknisk revision för att säkerställa processens effektivitet och förmåga.
En aspekt som sällan diskuteras är att tillverkningsmetoden påverkar förutsättningarna för industrin att merutnyttja tillverkningsutrustningen vid materielunderhåll. Tillverkningsmetoden påverkar även industrins möjligheter att återuppta eller
öka produktionen vid en anpassning av Försvarsmakten. Detta kan vara avgörande
för anpassningsförmågan.
En djupare analys av tillverkningsfasen kommer ej att genomföras beroende på att
huvuddelen av tillverkningen och med de ansvarsområdena redan idag ligger hos
industrin. Figur 4 beskriver schematiskt kapacitetsfördelningen under tillverkningsfasen kopplade till konfliktskalan.
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Fördelning av verksamheten
Försvarsmakten
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Konfliktnivå
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Fullskalig konflikt
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X
Industrin

Figur 4 Scenariokors, tillverkningsfasen

Vidmakthållande
Vidmakthållandefasen d v s den fas där materielen är ”aktiv” är oftast den längsta
av faserna. Kostnaderna under vidmakthållandet kan många gånger överstiga anskaffningskostnaden.
Att ha tillgång till materielen är inte detsamma som att äga materielen. Utvecklingen går emot att stödet till insatsorganisationen i allt större utsträckning förlitar
sig på civila leverantörer, detta gäller vid alla konfliktnivåer. 18
En schematisk analys visar att idag bedrivs verksamheten både hos Försvarsmakten och hos industrin, se figur 5. Industrin är främst inblandad i materielunderhållet inom stöddomänen och den centrala domänen. Skillnaderna är stora mellan
teknikområden och försvarsgrenar. De stora skillnaderna föranleder till att vidmakthållandefasen kommer att belysas teknikområdesvis. Inom flygvapnet
genomförs 75 % av underhållet redan idag hos industrin, motsvarande siffra för
armén och marinen är 25 % respektive 50 %.
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Fördelning av verksamheten
Försvarsmakten
X

Konfliktnivå
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Fred

Fullskalig konflikt
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X
Industrin

Figur 5 Scenariokors, vidmakthållandefasen

Överföring av ansvarsområden för viss materiel till industrin är genomförbar över
hela konfliktskalan. Om en förmåga, t ex underhållsförmågan, behövs i krigsorganisationen kan en uppbyggnad väljas att genomföras inom Försvarsmakten först
under en anpassningsperiod. Vid överföring av ansvarsområden till industrin är
internationella insatser en viktig aspekt som måste beaktas. Försvarsmaktens möjligheter att nyttja leasad materiel vid t ex internationella insatser bör klarläggas.
Om materielunderhållet och reservmaterielförsörjningen i Sverige bygger på civila resurser måste Försvarsmakten säkerställa förmågan även under fredsframtvingande operationer i områden där det saknas en civil infrastruktur.
Outsourcing av underhållsverksamheten har både för- och nackdelar. Genom en
avyttring av verksamheten kan kapital frigöras. På motsvarande sätt kan framtida
kapitalbindningar i form av investeringar i fysiska tillgångar undvikas. Antalet
anställda inom den egna organisationen kan eventuellt minskas. En ökad flexibilitet uppnås genom att man bara betalar för det man faktiskt behöver, när man
behöver det.
Möjligheten att utnyttja skalfördelar för unik militärmateriel finns i huvudsak i ett
internationellt perspektiv. Dock kan det finnas skalfördelar nationellt när det gäller mer civil materiel.
Kompetensbortfallet inom Försvarsmakten vid en outsourcing kan vara både svårt
och dyrt att återta vid en ändrad inriktning. Vid outsourcing skapas en osäkerhet
när det gäller leveranssäkerheten som måste beaktas.
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Vid den inledande upphandlingen kan troligtvis en kostnadsbesparing göras. Dock
kan detta skapa en monopolsituation som försvårar framtida förhandlingar om
villkor och priser. En kostnadsjämförelse mellan den egna organisationen och
industrin kan vara svår att genomföra. Exempelvis påverkar verksamhetens organisation kostnaderna. Ibland jämförs en central underhållsverkstad hos industrin
med flera mindre verkstäder placerade vid förbanden. Besparingspotentialen kan
då ligga i en omorganisation av den egna verksamheten och inte i outsourcingen.
Inom Försvarsmakten pågår det ett arbete med att effektivisera underhållsorganisationen. En omstrukturering av markverkstäderna och en granskning av reservmaterielförsörjningen pågår inom ramen för utvecklingsarbetet inom FMLOG.

Marinmateriel
Med marinmateriel avses såväl yt- som undervattensfarkoster samt till viss del
deras beväpning samt sensorer. Den svenska försvarsindustrins kompetens är
spridd på flera aktörer. Ett ökat exportberoende samt minskad inhemsk beställning
gör att kompetensen kan minska på sikt. Ett större inslag av underhåll istället för
nyproduktion gör att kompetensen på sikt kommer att förändras inom FMV och
industrin.
Idag äger Försvarsmakten materielen. Leasingförfarande kan övervägas främst vid
kortare nyttjandeperioder.
Underhåll i insatsdomänen bör även i fortsättningen bedrivas inom förbandens
ram. En överföring till industrin av underhållet i stöddomänen kan övervägas.
År 2002 bedömdes möjligheten finnas för att behålla underhåll vid två underhållsplattformar. Behovet av två underhållsplattformar kan ifrågasättas vid ett
minskande antal fartyg.19
Inom området pågår diskussioner med industrin om ett helhetskoncept baserat på
en kontrakterad, garanterad operativ tillgänglighet för plattformar som omfattar
alla typer av stöd och underhåll under hela deras livslängd. Detta inkluderar anskaffning av reservmateriel, hantering av utbytesenheter, tekniskt systemstöd för
konstruktionsarbete samt förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder.

Vapenmateriel
Generellt omfattar området vapenmateriel inom hela Försvarsmakten. Industrin
ställer sig positiv till att ta ett större ansvar under vidmakthållandefasen och är
villig att i dialogform med Försvarsmakten och FMV analysera hur en sådan roll
kan utvecklas. Ett ökat engagemang m a p livstidsstöd kommer även att bidra till
att kompetensen förstärks när det gäller ny- och vidareutveckling genom att
driftserfarenheter på ett naturligt sätt återförs till företagens tekniska organisation.
19
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Ägaransvaret för vapenmateriel kompliceras av de juridiska förhållandena som
råder inom området. Dock kan det påpekas att Försvarsmakten redan idag hyr viss
vapenmateriel för utprovning, t ex pansarhaubits.
Underhåll i insatsdomänen bör även i fortsättningen bedrivas inom förbandens
ram. Idag sker underhåll i stöddomänen och på centrala resursnivån både hos Försvarsmakten och hos industrin. Fördelningen mellan Försvarsmakten och industrin varierar mellan försvarsgrenarna och materielsystemen.20 Möjligheten finns
att i en större utsträckning än idag genomföra underhållet i stöddomänen och den
centrala domänen hos industrin. En drivande faktor är bl a ökad teknisk komplexitet hos vapensystemen i kombination med färre plattformar. Ett industriengagemang kräver en djupare analys p g a vapenområdets särart vad gäller lagar och
förordningar.
Reservmaterielförsörjningen i stöddomänen och den centrala domänen kan i större
utsträckning än idag bedrivas av industrin. Dock måste särskild hänsyn tas till
materielens karaktär m a p slutanvändarintyg, internationella avtal m m.

Flygmateriel
Flygmateriel är ett brett begrepp och omfattar flygande materiel (flygplan, helikoptrar och obemannade luftfarkoster). I begreppet flygmateriel ingår även exempelvis räddningsutrustning, testutrustning, tanknings- och beredskapsaggregat etc.
Många av dessa är vad som benämns ”luftvärdighetspåverkande materiel” och är
därmed underställd formella krav. All verksamhet med militär flygmateriel följer
numera RML (Regler för Militär Luftfart) som ställer stränga krav på verksamhet
och certifiering av ansvariga organisationer. Detta regelverk är anpassat för överföring av ansvar till yttre leverantörer.
Idag äger Försvarsmakten materielen. Ett leasingförfarande är möjligt vid utnyttjande av standardflygplan t ex transportflygplan. Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt att leasa materiel vid anskaffning av små serier med tanke på de särskilda
regelverk som styr luftfarten.
Underhåll i insatsdomänen bör även i fortsättningen bedrivas inom Försvarsmakten. Idag sker underhåll i stöddomänen och den centrala domänen både hos Försvarsmakten och hos industrin. Överföring av verksamheten till industrin inom
dessa nivåer bör övervägas. Inom området pågår diskussioner med industrin om
helhetskoncept baserat på en kontrakterad, garanterad tillgänglighet för plattformen som omfattar alla typer av stöd och underhåll under hela deras livslängd.
Detta inkluderar anskaffning av reservmateriel, hantering av utbytesenheter, tekniskt systemstöd för konstruktionsarbete samt förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder. Det förs diskussioner om koncept för helhetslösning för Gripensystemet. För SK 60 finns det idag ett helhetskoncept där industrin är ansvarig för
allt underhåll inklusive reservdelsförsörjningen.
20
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Lednings- och telekommunikationssystem
Till området räknas fasta och mobila lednings-, kommunikations- och sambandssystem.
Utvecklingen inom området går emot allt mer kostnadseffektiva utrustningar. Det
krävs allt mindre reparationer. Oftast sker reparation genom byte av enhet eller
programvara istället för traditionell reparation. Generellt är att det blir mer och
mer hyllvarukomponenter men systemlösningarna blir unika. Vissa komponenter
är kommersiellt tillgängliga under kort tid. Denna tid är ofta kortare än den tekniska livslängden.
Det ökande utnyttjandet av civil teknologi och korta omsättningstider möjliggör
förändringar i ägandeskapet, till vilken grad bör analyseras vidare. Mjukvaran i
dagens ledningssystem är många gånger under kontinuerlig utveckling. Ansvaret
för utvecklingen och konfigurationsledningen bör ligga hos industrin, dock bör
det vara Försvarsmakten som beslutar om införandet.
Underhållet i insatsdomänen för viss infrastrukturell materiel kan övervägas att
överföras till industrin. Det centrala underhållet ligger redan idag hos industrin,
även underhållet i stöddomänen samt reservdelsförsörjningen bör övervägas att
överföras till industrin.

Stridsfordon
Med stridsfordon avses beväpnande fordon med ballistiskt skydd. Försvarsmakten
äger idag huvuddelen av materielen. Den här typen av materiel bör även i fortsättningen i huvudsak finnas i Försvarsmaktens ägo.
Idag genomförs huvuddelen av insatsdomänunderhållet vid försvarsmaktsägda
verkstäder tillsammans med det underhållet i stöddomänen. Orsaken till detta är
att utbildningsförbanden endast är organiserade med sina underhållsresurser under
en kort del av året. Detta innebär att utbildningsförbandet har ett stort behov av att
underhållet kan utföras vid den närbelägna understödjande verkstaden dock kan
dessa ägas av industrin. Stöddomänunderhållet utförs i huvudsak av de försvarsmaktsägda verkstäderna medan det centrala underhållet delas mellan markverkstäderna och industrin. En överföring av underhållet i stöddomänen och den centrala resursnivån till industrin bör eftersträvas, där industrin åtar sig en helhetslösning inklusive reservmaterieförsörjningen.
Det pågår diskussioner mellan FMV och industrin om ett större engagemang från
industrins sida både när det gället det tekniska systemstödet och reservmaterielförsörjningen.
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Övriga fordon och lastmaskiner
Till området räknas standardbilar, både lastbilar och personbilar, lastmaskiner,
bandvagnar samt terrängbilar. Försvarsmakten äger idag huvuddelen av materielen. Dock sker det en omfattande inhyrning av personbilar för kortare perioder
t ex vid övningar.
Eventuell kostnadsfördel med ändring av ägarförhållanden genom hyra eller leasing är starkt beroende utav Försvarsmaktens särskilda krav och nyttjandegrad.
Kostnaderna som ett eventuellt leasingföretag ålägger kontraktet beträffande återställning, bl a ommålning, av fordonet för att kunna sälja alternativt hyra ut fordonet till andra kunder kan bli orimligt hög. Vissa specifika militära krav som ibland
ställs vid anskaffning, t ex färgval, kan ifrågasättas när det gäller utbildningsverksamhet.
I dag genomförs underhållet i insatsdomänen och delar av stöddomänen av Försvarsmaktens verkstäder. Vid en krigssituation är det tänkt att standardfordonsunderhållet och stora delar av trängfordonsunderhållet skall utföras vid civila verkstäder ingående i MRT-organisationen (Motor Reparationstjänsten för Totalförsvaret). Eftersom krigsunderhållet är placerat i MRT-organisationen är det lämpligt att överväga att även det fredsmässiga underhållet genomförs hos civila leverantörer. Resonemanget stöds av att moderna lastbilar är individuellt konfigurerade efter respektive kunds behov samt att reparationer idag ofta är ett utbyte eller
uppgradering av mjukvara i fordonet i stället för traditionellt komponentbyte.21
Reservmaterielförsörjningen för standardfordon bör framgent så som idag genomföras via branschens uppbyggda kanaler. Detta borde vara kostnadseffektivare
jämfört med egen lageruppbyggnad inom Försvarsmakten.

Demonstratorer
Begreppet demonstratorer och demonstratorförband är nytt inom Försvarsmakten.
Syftet med demonstratorerna är att dessa skall vara försöksplattformar för den
framtida utvecklingen och kontinuerligt utvecklas. Demonstratorer bedöms som
nödvändiga för att upprätthålla den nationella kompetensen och skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv materielförsörjning genom internationella samarbetsprojekt.
Den kontinuerliga utvecklingen innebär att de traditionella ansvarsförhållandena
bör ifrågasättas. Vid varje enskilt projekt bör en kostnadsjämförelse göras mellan
egen ägd materiel kontra leasad materiel. Endast underhåll i insatsdomänen bör
göras av Försvarsmaktens personal i kompetensuppbyggande syfte. Övrigt underhåll bör upphandlas av leverantören eller annan underhållsinstans.
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Huvuddelen av reservmaterielförsörjningen bör ske via leverantören. Endast en
begränsad reservmaterieluppbyggnad bör ske inom Försvarsmakten och då främst
för insatsdomänen.

Förrådshållning
I dag ansvarar FMLOG inom Försvarsmakten för förrådshållning av alla förnödenheter. Förrådshållningen kan indelas i två delar, dels ansvaret för förrådsförvaringen och själva förrådsarbetet. Övergången till central och arsenalsförvaring
möjliggör ändrade ansvarsförhållanden. Även om Försvarsmakten äger materielen
innebär det inte att förrådshållningen måste genomföras av Försvarsmakten. Inom
detta område finns det flera aktörer på marknaden som kan utgöra alternativ.
Vidareutveckling
Med vidareutveckling avses här den modifiering som genomförs på materielen
under vidmakthållandefasen. Modifieringarna genomförs på materielen antingen
för att förbättra eller ändra materielens ursprungliga prestanda eller för att minska
underhållskostnaderna. Det är den centrala nivån d v s Högkvarteret som beslutar
om modifieringar i samtliga konfliktnivåer. Lokalt får endast beslutas om modifieringar (teknisk anpassning) av materiel som är lokalt anskaffad. Vidareutvecklingen av materielen genomförs idag vid Försvarsmaktens verkstäder och vid industrin.22
En förändring i enlighet med principerna inom flödesbaserad materielförsörjning
innebär ändrade ansvarsförhållanden. Genom att i större utsträckning upphandla
materiel med styrning på kontrakterad tillgänglighet överförs ansvaret för bevakningen och genomförandet av modifieringarna till industrin. Beslut om införandet
av modifieringar skall även i framtiden fattas av Försvarsmakten. 23
Ny materiel är i större utsträckning beroende av mjukvara som kontinuerligt uppdateras. Ansvaret och konfigurationsledningen och uppdateringen av mjukvaran
bör ligga hos industrin. Införandet av uppdateringarna bör dock beslutas av Försvarsmakten.

22
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En schematisk bild av verksamhetsfördelningen visas i figur 6.

Fördelning av verksamheten
Försvarsmakten
X

Konfliktnivå

X

Fred

Fullskalig konflikt

X

X
Industrin

Figur 6 Scenariokors, vidareutvecklingsfasen

Avveckling
Avveckling syftar till att under organiserade former avlägsna förband och materiel
ur hela eller delar av Försvarsmakten. Avvecklingen delas in i forcerad förbrukning, slutanvändning och utgallring. Utgallring sker i huvudsak genom försäljning
och destruktion. Det förekommer även att materiel överlåts till andra myndigheter,
museer och i vissa fall till andra länder.
Beslut om avveckling av materiel fattas av Försvarsmakten. Beslutet grundar sig
på det kvantitativa eller kvalitativa behovet inom krigs- eller grundorganisationen.
Avvecklingen måste ta hänsyn till ett stort antal lagar, förordningar och regelverk
vilket medför att stora krav ställs på Försvarsmakten i verksamheten. Hantering av
förnödenheter som skall avvecklas hanteras av FMLOG med i huvudsak egen
personal. FMV stödjer avvecklingen efter en beställning från Försvarsmakten.
Destruktion av förnödenheter genomförs i huvudsak hos industrin efter beställning från Försvarsmakten.24
Den ägaransvarige ansvarar för avvecklingen av materielen. Det innebär att oberoende om materielen försäljs eller går till destruktion åvilar det (enligt Arbetsmiljölagen) den ägaransvarige att säkerställa att materielen erbjuder en betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall när den släpps ut på marknaden. Den
ägaransvarige skall vid behov skriftligen dokumentera defekter eller riskkällor vid
försäljning av hela eller delvis användbara system. Dokumentet skall åtfölja objektet. Vid destruktion kan det krävas att den ägaransvarige tar fram demonteringsanvisningar för demonteringen.25 I dag har Försvarsmakten ägaransvaret i
stort sett för all materiel som finns inom Försvarsmakten. Genom att överföra
ägaransvaret till industrin kan materielen överlämnas till ägaren när inget behov
föreligger inom grund- eller krigsorganisationen och därmed påskynda Försvarsmaktens avvecklingsprocess.
24
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Reservmaterielen avvecklas tillsammans med övrig materiel. Ansvarig är den
ägaransvarige. Det kan vara olika ägaransvar för materielobjektet respektive reservmaterielen. Inom Försvarsmakten och FMV pågår det försök med överföring
av reservmaterieförsörjningsansvaret till industrin enligt principerna i SCM koncept. 26
Genomförandet av själva förrådsarbetet vid avveckling följer samma resonemang
som förrådshållningen under vidmakthållandefasen d v s oberoende av vem som
äger materielen kan förrådshållningen genomföras av annan part.
Figur 7 beskriver schematiskt verksamhetsfördelningen mellan Försvarsmakten
och industrin. Det är antaget att ingen avveckling sker av materiel under fasen
väpnat angrepp.

Fördelning av verksamheten
Försvarsmakten
X

Konfliktnivå

X

Fred

Fullskalig konflikt

X

X
Industrin

Figur 7 Scenariokors, avvecklingsfasen
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3.3.3

Överväganden

Frågeställningarna som ställdes i den inledande analysen besvaras här utifrån den
teknikområdesvisa analysen i kapitel 5.
1) I vilken omfattning kan industrin ta ett större ansvar än idag för materielens funktion under hela livslängden?
Bedömningen är att industrin kan ta ett större ansvar än idag för materielen under
livscykeln. En undersökning som genomförts av FMV visar på att industrin har ett
intresse av att ta ett större ansvar under materielens hela livslängd.27
En ändring av ägarförhållanden mellan Försvarsmakten och industrin kan övervägas där det finns korta omloppstider/livslängd på materielen, vissa delsystem samt
materiel som ej ingår i insatsförbanden t ex demonstratorer och utbildningsmateriel. Även vid anskaffning av små serier av avancerad materiel där uppbyggnaden
av egen underhålls- och försörjningsorganisation blir orimligt kostsam.
Ansvaret för vidareutveckling och konfigurationsledning, för materiel som bygger
på mjukvara som kräver kontinuerlig utveckling, bör ligga hos industrin. Införandet av nya mjukvaruversioner bör även i fortsättningen ligga hos Försvarsmakten.
En likformighet bör finnas mellan teknikområden m a p uppdelningen mellan olika underhållnivåer. Grundprincipen för underhållet i insatsdomänen är att det
även i fortsättningen bör genomföras i Försvarsmaktens regi på grund av de operativa kraven samt det arbetsrättsliga och folkrättsliga läget i krig och i krigsliknande förhållanden. Överföring av underhållsansvaret i insatsdomänen kan övervägas när det gäller icke krigsorganiserad materiel t ex demonstratorer och utbildningsmateriel.
En överföring av underhållet i stöddomänen och i den centrala domänen till industrin är möjligt, dock måste bl a en kostnadsanalys genomföras i respektive fall.
Underhållsförmågan vid samtliga konfliktnivåer måste säkerställas. Internationella insatser där det finns behov av stöd från stöddomänen i ett konfliktområde
bör beaktas. Personalens folkrättsliga status kan kräva en fördjupad analys.
En överföring från Försvarsmakten till industrin av reservdelsförsörjningen, i första hand för stöddomänen, den centrala domänen samt förrådshållningen bör
övervägas.

27

Ref 26-36

HÖGKVARTERET

BU 05/SR

Bilaga 7

Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995
Sida 34 (60)

2) Hur påverkar industrins övertagande av olika ansvarsområden verksamhetens effektivitet över tiden?
Effektivitetsförändringen vid ett industriövertagande kan svårligen anges utan
tillgång till skarpa offerter från industrin. En ren kostnadsjämförelse mellan industrin och Försvarsmakten är svår att genomföra på grund av skillnader i kostnadsbegreppet mellan Försvarsmakten och industrin.
Möjligheter till samutnyttjande civilt-militärt bör leda till effektivisering av underhållslösningar då kostnaden delas mellan flera aktörer. En djupare analys krävs
dock från fall till fall. En outsourcing av Försvarsmaktens underhållsresurser kan
även ge effekter i en minskad ledningsorganisation och renodling till en ledningsstruktur, vilket i ett helhetsperspektiv kan ge lägre totalkostnader.
En överföring av underhållet i stöddomänen till industrin kan inom vissa områden
bidra till ett monopolberoende som kan leda till ökade kostnader samt minska
Försvarsmaktens förmåga att kontrollera underhållstjänsten.
Den internationella utveckling med gemensam materielutveckling inom t ex sexnationssamarbetet eller bilateralt med andra länder, med koncentrering av delar av
verksamheten till industrier i olika länder, kommer att påverka den inhemska industrins förmåga att ta ett större ansvar under livscykeln.
Genom att omstrukturera underhållet i försvarsgemensamma teknikområden t ex
dieselmotorer, radarsystem, explosiver etc istället för en traditionell indelning i
materielsystem och försvarsgren bidrar man troligtvis till en effektivisering av
underhållet i stöddomänen och på den centrala resursnivån. Detta har genomförts
inom handeldvapen- och optikområdet med gott resultat.
3) Hur påverkar överföringen av ansvaret till industrin dess kompetens och
kapacitet?
Huvuddelen av materieutvecklingen sker idag hos industrin. Den del av materielunderhållet som bidrar till utvecklingskompetens upphandlas i allt väsentligt
redan idag från industrin. Ett utökat ansvar hos industrin för materielen under hela
livscykeln påverkar endast ringa industrins utvecklingskompetens och kapacitet.
En stor del av framförallt det centrala underhållet ligger idag hos industrin. En
överföring av det underhåll, som idag bedrivs inom Försvarsmakten i stöddomänen och i den centrala domänen, till industrin är möjlig. En uppbyggnad av militär
miljö- och systemförståelsekompetens krävs inom industrin. För detta krävs det
ett väl reglerat kunskapsutbyte mellan industrin och Försvarsmakten.

HÖGKVARTERET

BU 05/SR

Bilaga 7

Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995
Sida 35 (60)

Den totala underhållsvolymen kommer att minska. En ökad underhållsandel till
försvarsindustrin ger sannolikt industrin en ökad möjlighet till överlevnad samt
bidrar till industrins exportförmåga. Detta bidrar till industrins förmåga att stödja
Försvarsmakten vid en anpassning.
4) Hur påverkar en överföring av ansvaret till industrin Försvarsmaktens
kompetens och kapacitet under de olika konfliktnivåerna?
Överföring av underhållet till industrin medför att Försvarsmaktens underhållskompetens minskar med avseende på djupare materielkunskap.
En ökad kompetens behövs både hos Försvarsmakten och FMV för upphandling
av den här typen av tjänster.
En ökad underhållsvolym vid industrin ökar dess förmåga att bidra till Försvarsmaktens anpassning. Den medför också att Försvarsmaktens förmåga till anpassning med egna resurser minskar.
Vid en överföring av underhållet till industrin måste underhållet i stöddomänen
säkerställas vid samtliga konfliktnivåer. Internationella insatser där det finns behov av stöd från stöddomänen i ett konfliktområde bör beaktas. Den civila personalens folkrättsliga status kan kräva en fördjupad analys.
5) Hur påverkas Försvarsmaktens kapitalbindning över tiden?
En ändring av ägarförhållanden mellan Försvarsmakten och industrin påverkar
Försvarsmaktens kostnader och dess kapitalbindning.
Vid följande fall kan det vara fördelaktigt att leasa materielen istället för att själv
äga den:
-

Materiel med korta omloppstider, avtalstider.
Små serier av avancerad materiel.
Demonstratorer.
Utbildningsmateriel.
Övrig materiel som ej ingår i insatsorganisationen.

Ändring av ägaransvaret för materiel med lång livstid eller där särskilda krav föreligger torde inte vara fördelaktigt. T ex leasing av specialfordon är troligtvis inte
fördelaktigt beroende på de särskilda krav som Försvarsmakten har beträffande
konfigurering, färgval m m. Dock kan de särskilda kraven ibland ifrågasättas
främst när det gäller utbildningsmateriel.
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Dagens underhållsstruktur med flera nivåer och i många fall dubblering av resurser mellan Försvarsmakten och industrin är inte den mest rationella i ett ekonomiskt perspektiv. Genom överföring till industrin av stöddomänen och den centrala domänen kan en effektivisering av underhållet genomföras. Koncentrering av
underhållet till industrin bidrar till ett ökat samutnyttjande av civila resurser, vilket medför att uppbyggnadskostnaden och den fasta kostnaden kan delas mellan
flera aktörer.
I dag köper ofta Försvarsmakten testutrustningar och verktyg m m till samtliga
underhållsdomäner. För att minska kapitalbindningen hos Försvarsmakten bör
kostnaden för testutrustningarna belasta respektive underhållsinstans och underhållsåtgärd. Vid överföring av reservmaterielförsörjningen till industrin överförs
även kapitalbindningen till industrin. Detta kan innebära en högre kostnad för
enskild reservdel men den totala kostnadsbilden kan bli fördelaktigt för Försvarsmakten.
Vid leasing möjliggörs en snabbare avveckling av materielen vilket ökar Försvarsmaktens anpassnings- och förändringsförmåga.
Vid en ändring av ansvarsförhållandena bör en ekonomisk analys och konsekvensanalys genomföras.

3.3.4

Slutsatser och förslag på inriktning

Industrin kan ta och har ett intresse av ett större ansvar än idag för materielen under livscykeln. Hela livscykeln måste behandlas vid anskaffningen för att uppnå
kostnadseffektivitet. En tydligare styrning från Försvarsmakten avseende underhållslösningar behövs för att åstadkomma en mer effektiv materielförsörjning.
Effektivitetsförändringen vid ett industriövertagande kan svårligen anges utan
tillgång till skarpa offerter från industrin. Den internationella utvecklingen med
gemensam materielutveckling inom t ex sexnationssamarbetet eller bilateralt med
andra länder kommer att påverka den inhemska industrins förmåga att ta ett större
ansvar under livscykeln, när delar av verksamheten koncentreras till olika länders
industri. Förmågan kan öka inom vissa områden där verksamheten koncentreras
till Sverige.
En ändring av ägarförhållanden mellan Försvarsmakten och industrin kan övervägas där det finns korta omloppstider/livslängd på materielen samt materiel som
inte ingår i insatsorganisationen t ex demonstratorer och utbildningsmateriel, även
vid anskaffning av små serier av avancerad materiel där uppbyggnaden av egen
underhålls- och försörjningsorganisation blir orimligt kostsam. Riktlinjer för hur
Försvarsmakten och FMV kan använda leasad materiel behöver utvecklas ytterligare, framför allt vid internationella insatser i krigsliknande situationer. Vid leasing möjliggörs en snabbare avveckling av materielen vilket ökar Försvarsmaktens anpassnings- och förändringsförmåga.
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Underhållet i insatsdomänen bör även i fortsättningen bedrivas inom Försvarsmakten. En överföring av underhållet i stöddomänen och i den centrala domänen
till industrin är möjligt, dock bör man säkerställa underhållsförmågan vid samtliga
konfliktnivåer. Internationella insatser där det finns behov av stöd från stöddomänen i ett konfliktområde bör beaktas. FMLOG söker redan idag i sitt utvecklingsarbete lösningar som innebär en ökad upphandling av produktionen i stöddomänen och den centrala domänen.
En förskjutning av underhållsverksamheten till industrin innebär ett närmare samarbete mellan Försvarsmakten, FMV och industrin, ett partnerskap där alla parter
tillsammans blir en del i en effektiv och flödesorienterad försörjningskedja av
materiel- och underhållsproduktion. Försvarsmaktens kärnkompetens inriktas mot
att ta ansvar för konfigurationsledning och kontroll över vidmakthållandeprocessen samt att säkerställa att beställarkompetensen utvecklas och förstärks. Vidare
kan resurser hos Försvarsmakten avvecklas och investeringar undvikas vid införande av nya system och annan utrustning. För att uppnå detta måste affärsprocesserna utvecklas och nya samarbetsformer, ansvarsgränser och roller etableras,
vilket ställer krav på ett utökat och mer långtgående samarbete baserat på partnerskap och styrning via kommersiella avtal.
Dagens underhållsstruktur med flera nivåer och i många fall dubblering av resurser mellan Försvarsmakten och industrin är inte den mest rationella i ett ekonomiskt perspektiv. En överföring av underhållet i stöddomänen och den centrala
domänen till industrin kan bidra till en effektivisering av verksamheten. Genom
att koncentrera underhållet till industrin kan ett samutnyttjande av civila resurser
genomföras vilket medför att uppbyggnadskostnaden och den fasta kostnaden kan
delas mellan flera aktörer. Dock kan en överföring av underhållet till industrin
inom vissa områden bidra till ett monopolberoende som kan leda till ökade kostnader samt minska Försvarsmaktens förmåga att kontrollera underhållstjänsten.
Kraven på anpassningsförmåga, effektivitet och följsamhet behöver i ökad grad
också ställas på industrin. Försvarsmakten och FMV har här ett ansvar och skall
därför beredas god insyn i industrins underhållsproduktion för att kunna kontrollera och ifrågasätta eventuella brister beträffande kompetensnivån inom och organisationen av verksamheten.
Grundprincipen för all reservmaterielförsörjning bör vara att lagerhållningen sker
där det är effektivast. Det kommer alltid att behövas lättillgänglig reservmateriel
vid förbanden, dock behöver inte lagerpåfyllnaden alltid gå via Försvarsmaktens
egna kanaler. Reservdelar som endast är avsedda för att användas vid reparationer
av utbytesenheter bör i huvudsak lagras och införskaffas av underhållsinstansen.
Dock kan det för viss materiel och vid vissa tillfällen vara ekonomiskt fördelaktigt
att anskaffa och lagerhålla reservdelarna i Försvarsmakten.
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Med anledning av ovanstående förordar Försvarsmakten att industrin kan ges ett
ökat ansvar för materielen. Försvarsmakten hemställer att:
- Försvarsmakten med stöd av FMV uppdras att påbörja en fördjupad studie för
att lämna förslag till hur ett utvecklat partnerskap med industrin kan vara utformat.
- Försvarsmakten med stöd av FMV uppdras att fortsätta outsourcingen samt
påbörja överföringen av andra aktuella ansvarsområden som har störst kostnadseffektiviseringspotential.

3.3.5
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att i ökad omfattning upphandla
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Rubrik
13 FMV förslag till Produktområdesstrategi för vapen
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Rubrik
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4.

Alternativa samverkansformer

4.1

Uppgiften

Ur regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL,
(tillika uppgift 2 i C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30,
23 250:74315):
”Försvarsmakten skall belysa alternativa samverkansformer inom offentlig sektor
och mellan offentlig och privat sektor. Att anlita en privat operatör för driften av
verksamhet kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt att arrangera en eller flera
offentliga aktörers samutnyttjande av resurser. Detta kan också tillämpas vid ett
internationellt samarbete.”
4.2

Sammanfattning

I Försvarsmakten finns idag många exempel på samverkan. Försvarsmakten är
positiv till att utnyttja de möjligheter till förbättrad kostnadseffektivitet som samverkan med privat sektor kan medföra. Försvarsmakten föreslår att den i redovisningen föreslagna kalkylmodellen prövas för att bedöma och följa upp hur kostnadseffektiva tänkbara samverkansalternativ är.
Ett första steg för att avgöra om det är lönsamt att börja köpa en verksamhet –
som för närvarande drivs i egen regi – är att identifiera kostnadsdrivarna i aktuell
verksamhet så att interna problem inte exporteras till den nye leverantören. Det
löser inga problem. Nästa steg är att identifiera och uppskatta de kostnader som
behövs för att kunna beräkna nuvärdet av ett outsourcingalternativ. Dessa beräkningar skall kompletteras med icke-kvantifierbara faktorer som betydelsen av antalet leverantörer på marknaden, avtalstider respektive vilken förhandlingskompetens som finns.
Ingen åtskillnad har gjorts mellan nationell och internationell verksamhet. Outsourcingkalkylen bör emellertid kunna användas även på internationell verksamhet
men då med tillägg för osäkerhet. I den nationella verksamheten är kännedomen
om alternativen större och det finns tid att värdera dem. I internationell tjänst fattas beslut ofta under stor tidspress samtidigt som kännedomen om vilka alternativ
som finns är sämre än i Sverige.
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4.3

Redovisningen

4.3.1

Försvarsmaktens samverkan med privat sektor

Försvarsmakten har tidigare inventerat och föreslagit områden för verksamheter
som fortsättningsvis skulle kunna produceras av externa leverantörer28. I samtalen
med Försvarsdepartementet framkom att man ville ha konkreta exempel på sådan
verksamhet.
Kapitel 3, utnyttjande av inhemsk industri vid underhåll och avveckling, och kapitel 4, alternativa samverkansformer, skall ses i ett sammanhang. I kapitel 3 redovisas inom vilka områden som Försvarsmakten ser möjligheter att nyttja den
inhemska försvarsindustrin i större omfattning under hela livscykeln. Hur samarbetsformerna med industrin kan utvecklas och hur Försvarsmakten skall värdera
och genomföra kostnadsanalyser vid outsourcing redovisas i kapitel 4.
Exempel på och motiv för att Försvarsmakten köper tjänster externt
Motivet för att köpa en tjänst av en extern leverantör – istället för att producera
den internt – är att det är kostnadseffektivare. Exempelvis anlitar Högkvarterets
GRO IT-sektion konsultföretag med specialistkompetenser (utveckling, IT-säkerhetsexperter, utredningar, acceptanstester etcetera). Orsaken är att det är kostnadseffektivare att köpa dyr specialistkompetens – som utnyttjas jämförelsevis lite av
organisationen – än att ha den själv.
Kännetecknande för många av de tjänster som FMLOG köper från externa leverantörer (bl a restaurangverksamhet, städning, materielunderhåll) är lågt leverantörsberoende (det finns fler konkurrerande leverantörer), låg grad av osäkerhet
och komplexitet samt att tjänsten går att mäta. Dessa förutsättningar saknas ibland
inom materielunderhållsområdet. Konkurrerande leverantörer saknas som kan
underhålla en alltmer komplex materiel. Samtidigt används denna materiel på
många platser vilket ytterligare fördyrar underhållsproduktionen. Då FMLOG
ansvarar för sådan upphandling krävs att FMLOG kan utföra upphandling på ett
kompetent sätt. Så inom detta område måste alltid en hög kompetens finnas, storleken på kapaciteten kan dock anpassas. Däremot finns förrådstjänster och många
andra tjänster inom FMLOG Servicedivision som skulle kunna produceras av externa leverantörer utan att för Försvarsmakten unik kompetens går förlorad.
I utvärderingen av projektet Militärrestauranger Ledning (MR-Led), i vilket två
militärrestauranger drevs av externa entreprenörer, konstaterar Ekonomistyrningsverket29 att underlaget inte är tillräckligt för att svara på om Försvarsmakten
skall producera tjänsten internt eller köpa den externt bl a för att Försvarsmakten
inte etablerade tydliga och uppföljningsbara mål. Ekonomistyrningsverket påtalar
28
29

Slutrapport från AG outsourcing med beslut om fortsatta utredningsuppdrag HKV 23 320:60793
Opublicerat material
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dessutom risker när man börjar köpa från externa leverantörer: bristande beställarkompetens, bristfälliga avtal, otydliga roller mellan köpare och leverantör, avsaknad av modell för kontroll och uppföljning av extern leverantör, bristande förankring hos personal. Ekonomistyrningsverket anser att ett beslut om outsourcing
skall ha föregåtts av en noggrann utvärdering av aktuella alternativs kostnader,
nyttor och risker. En uppskattning av kostnaden för att etablera ny kompetens bör
finnas med i den kalkyl som ligger till grund för beslutet.
Ett annorlunda exempel på köp av tjänst från extern leverantör är anlitandet av
Skanska och NCC (som bildade ett konsortium) för att bygga Camp Victoria i
Kosovo. Konsortiet hade dels kompetens att bygga ”en stad” (med åtföljande krav
på elektricitet, vatten och avlopp), dels kunskap om vilka underleverantörer som
fanns på Balkan (Skanska har kontor i Ungern)30 och hur förhandlingskulturen såg
ut där. Till detta kommer användandet av en incitamentsplan som innebar att om
konsortiet kunde effektivisera byggandet fick det sin andel av rationaliseringsvinsterna.
Exempel på och motiv för att Försvarsmakten producerar tjänster internt
Det finns skäl att välja att producera en tjänst i egen regi om leverantörsberoendet
är stort eller kan bli stort. Sådana beroenden ger leverantören stor frihet att bestämma priset.
Det finns skäl att välja att producera en tjänst i extern regi om tjänsten inte utnyttjas fullt ut, exempelvis om tjänsten inte används dagligen. Om den producerade tjänsten däremot behövs varaktigt finns skäl att välja att producera den i egen
regi. GRO IT-sektion genomför konsultavlösning om en viss kompetens behövs
varaktigt i mer än tre år. Många gånger görs inte detta vilket är fallet med exempelvis FMV i Stockholm och Karlstad.
Det finns skäl att välja att producera en tjänst i egen regi om denna produktion ger
spridningseffekter på organisationens övriga verksamhet. Högkvarterets GRO
Kvalitetssektion motiverar valet att internt producera kvalitetsrevision med just
organisatoriska inlärningseffekter.
Att välja mellan extern upphandling av tjänster och intern produktion
Sammanfattas ovanstående erfarenheter så talar ett antal faktorer för extern upphandling, nämligen:
- att köparens beroende av leverantören är och förblir lågt (att det finns alternativa leverantörer),
30

Vådan av att blanda militär och civil personal påpekades. Den militära personalen får i sådana
fall två chefer vilket leder till målkonflikt.
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- att tjänsten inte utnyttjas fullt ut av organisationen,
- att graden av osäkerhet och komplexitet i köpt tjänst skall vara låg samt
- att beroendet mellan köpt tjänst och organisationens andra verksamheter skall
vara lågt för att inte påverka organisationens totala verksamhet.
Uppfylls dessa förutsättningar kan upphandlingen bli lönsam jämfört med att producera tjänsten internt. Därtill kan nämnas betydelsen av en genomtänkt incitamentsstruktur (jämför exemplet Camp Victoria).

4.3.2

Allmänna erfarenheter av outsourcing och förslag till metod för
att bedöma kostnadseffektivitet

Erfarenheter av samverkan
I en undersökning31 av företaget Dun & Bradstreet konstaterades att 20-25 % av
de företag som väljer att köpa varor och tjänster från externa leverantörer (istället
för att själva fortsätta att producera dem) misslyckas. Med misslyckande menas att
samarbetet avbryts inom loppet av två år. Inom loppet av fem år avbryts 50 % av
samarbetena. Dun & Bradstreets undersökning gällde alla former av outsourcing32,
exempelvis produktion, finans, IT m m. En majoritet av de tillfrågade företagen
hävdade dessutom att leverantörerna ”inte förstod vad de förväntades göra” och
att ”kostnaden var för hög och servicen för dålig”. Avgörande för om företag
lyckas med outsourcing eller inte är om:
a) de har gjort en grundlig lönsamhetsanalys,
b) det finns fler leverantörer som konkurrerar samt
c) det ställs tydliga krav på leverantören.
För att Försvarsmakten skall kunna identifiera vilka samverkansalternativ som är
lönsamma bör verktyg för att analysera alternativen tas fram. Till det kommer ett
antal icke-kvantifierbara överväganden, exempelvis bör antalet konkurrerande
leverantörer uppskattas och likaså om Försvarsmakten har den kompetens som
krävs för att förhandla med en extern leverantör.
En förutsättning för att outsourcing skall bli lönsamt är att organisationen kan
definiera var problemet finns och verkligen ha garantier för att leverantören kan
lösa det effektivare33. Ett sätt att analysera problemet är att identifiera kostnadsdrivare – och för att göra det behövs en genomgripande analys av verksamhet med
beskrivning av vilka aktörerna är och vad de gör. Exempel på kostnadsdrivare är
31

Refererad i Abrahamsson [1993] ”Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut: Outsourcing” i Management Magazine 5/2003
32
Horngren et al [1997] definierar outsourcing som att en organisation istället för att själv producera varor och tjänster köper dem från externa leverantörer. Motsatsen kallas för insourcing.
33
Abrahamsson med flera [1993] ”Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut: Outsourcing” i Management Magazine 5/2003
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antal produkter, egenskaper hos produkterna, hur verksamheten är organiserad
(hur många transaktionsled krävs) och använd teknik.
Outsourcingkalkyl (jämförelser av alternativens betalningsflöden)
Inom Försvarsmakten används investeringskalkyler i olika syften. Inom Högkvarteret har investeringskalkyler använts för att påvisa att omlokaliseringen av
SWEDINT är ekonomiskt lönsam samt att Markteleverkstadens omlokalisering
inte är det. FMLOG utnyttjar förenklade investeringskalkyler för att göra förkalkyler för avveckling/omstruktureringsbeslut. Inom Försvarsmakten finns således
en investeringskalkyltradition till vilken outsourcingkalkyler34 kan kopplas.
Principerna bakom en outsourcingkalkyl påminner således om en investeringskalkyl. I figur 1 ges en grafisk illustration av ett outsourcingbesluts betalningskonsekvenser.
Figur 1: Grafisk illustration av betalningskonsekvenser av ett outsourcingbeslut
1) Personal
reduceringar
2) Lägre priser på
tjänsten
6) Beställar- o upphandlarkompetens

3) Avgångskostnader
4) Kostnader för
arbetsgrupper
5)Rekryteringskostn.

År

7)Betalning till
leverantör

Istället för intäkter (i investeringskalkylen) representerar de uppåtvända pilarna
”uteblivna utbetalningar” (exempelvis löner); i stället för investeringar representerar den vänstra nedåtgående pilen rationaliseringskostnader, medan övriga nedåtgående pilar representerar de nya återkommande kostnader som orsakas av ett
outsourcingbeslut. När man försöker uppskatta vinsterna av att inte längre driva
verksamhet i egen regi bör hänsyn tas till att vissa kostnader är odelbara: ”Det är
inte trivialt att göra sig av med 5 % av en verkställande direktör, 50 % av en inkö-

34

Jämför Ben-Horin M och Shanker L. ”The Make or Buy Decision in Capital Budgeting” i Aggarwal R redaktör [1993] Capital Budgeting under Uncertainty, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
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pare, 10 % av sina IT-kostnader eller hyran för fem kontorsrum och en lagerlokal”35.
Beslutet om att driva en verksamhet i egen regi eller köpa den från externa leverantörer påverkas – i outsourcingkalkylen – av dels vilka kostnader organisationen
har när den producerar tjänsten internt, dels de kostnader som orsakas av en
eventuell outsourcing. Vilket alternativ som är kostnadseffektivast skulle kunna
beräknas med hjälp av en kalkyl (som elaboreras beroende på vad outsourcingen i
själva verket avser) liknande de förkalkyler och investeringskalkyler som Försvarsmakten använder.
Sammanfattningsvis krävs vid beräkningar av en outsourcings kostnadseffektivitet, att kostnader identifieras och beräknas så korrekt som möjligt (bl a med hänsyn till att personer är odelbara). Modellen borde också kunna möjliggöra efterkalkyler på beslutad outsourcing av verksamhet.
Kompletterande kvalitativa analyser – konkurrenssituation, avtalsperiod och
förhandlingskompetens
I ovanstående modell tas varken hänsyn till antalet leverantörer på marknaden
(konkurrenssituation) eller vad som händer under en avtalsperiod. Finns bara en
leverantör på marknaden så är risken stor för monopolprissättning. Konkurrenssituationen påverkas dessutom av varaktigheten på det avtal som slutits mellan en
köpare och en leverantör. Vid själva upphandlingstillfället kan konkurrensen vara
perfekt – eller mer än perfekt om leverantören säljer tjänsten till underpris. Är då
avtalsperioden lång har leverantören möjlighet att kompensera sig med överpriser
under senare avtalsperioder samtidigt som alternativa konkurrenter kan försvinna
från marknaden36.
Utöver beräkningarna i avsnitt 1.4.3 bör därför också hänsyn tas till konkurrenssituation, avtalsperiodens längd samt vilken förhandlingskompetens som finns
respektive behövs i organisationen. Detta gäller principiellt. Därutöver bör Försvarsmakten väga in betydelsen av egennyttan.

35

Abrahamsson med flera [1993] ”Från mode och trend till ett balanserat strategibeslut: Outsourcing” i Management Magazine 5/2003
36
Problemet med bristande upphandlingskompetens har noterats av dels Konkurrensverket (Vårda
och skapa konkurrens Konkurrensverkets rapportserie 2002:2), dels Riksdagens revisorer (Upphandling vid Sveriges riksbank, Rapport 2002/03:9), dels Alexandersson, G och Hultén, S
(”Orimligt låga bud vid upphandlingar” i Ekonomisk Debatt 2003, årg 31, nr 7)
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5.

Försvarsmaktens redovisning av internationellt materielsamarbete och exportstödjande verksamhet

5.1

Uppgiften

Ur regeringsbeslut 16, regleringsbrev för 2004, 2003-12-11, Fö2003/93/EPS m fl,
uppdrag 66:
”Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2005 redovisa resursbehovet under
2005 för internationellt materielsamarbete och exportstöd. Försvarsmakten skall
motivera behovet samt redovisa detta uppdelat på internationellt materielsamarbete och exportstöd.”
5.2

Sammanfattning

Syftet med Försvarsmaktens internationella materielsamarbete och exportstöd är
att:
- kunna utveckla interoperabla förband som skall kunna verka vid internationella insatser,
- dela kostnader för utveckling, anskaffning och vidmakthållande av materiel
med annat land (länder),
- överföra och utbyta teknologi för att fortsatt kunna utveckla och livstidsförlänga kvalificerad materiel,
- bidra till att stärka den svenska försvarsindustriella basen genom exportstödsverksamhet.
Inom EU drivs utveckling av förmågor för att åtgärda kvarstående brister i uppfyllandet av Headline Goal 2003. En ny målsättning för EU:s krishanteringsförmåga, Headline Goal 2010 är under utarbetande. Det internationella materielsamarbetet har därigenom, särskilt inom Europa, flyttat fokus från inköpssamarbete
mot samarbete för att nå nödvändiga förmågor.
För att söka samarbeten med andra länder i termer av förmågor behöver Försvarsmakten en tidshorisont i materielplaneringen som bör sträcka sig 15-20 år
framåt i tiden. Det är även nödvändigt att i högre grad planera i funktioner.
NBF och ledningssystemutvecklingen ställer i än högre grad än traditionell materielanskaffning krav på samordning mellan teknik- och metodutveckling. Detta
ställer krav på nationell samordning mellan främst Försvarsmakten och FMV i
strävan att etablera internationellt samarbete inom detta område.
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Det multilaterala samarbetet är för Försvarsmakten ett viktigt medel för internationellt samarbete. EDIR-FA är för Försvarsmakten en betydelsefull samarbetsorganisation eftersom vi här har ett nära samarbete med de viktigaste försvarsmaterielproducenterna i Europa. Försvarsmakten deltar i panel VI, Harmonisation of
Military Requirements (HMR), vilken arbetar med kravharmonisering utgående
från identifierade brister i förmågor. Panel VI (HMR) har framgångsrikt etablerat
samarbetet under 2003. Engagemanget ökar under 2004 och under 2005 planeras
de första samarbetsprojekten kunna redovisa harmoniserade kravdokument.
NORDAC är ett etablerat och väl fungerande samarbete med en rad etablerade
projekt och förundersökningsgrupper. För 2005 bedöms Försvarsmakten engagemang i NORDAC att fortsatt vara högt.
Försvarsmaktens resurs för exportfrämjande utgörs av dess kompetens och materiel. Verksamheten genomförs genom att personal och/eller materiel, efter framställan från industrin, ställs till deras förfogande.
Den hitintills varande självkostnadsprincipen för exportstöd har ifrågasatts. Alternativet till nuvarande förfaringssätt är att samtliga kostnader belastar Försvarsmakten.
Sammanfattningsvis konstateras att industrins behov av stöd ökar samtidigt som
Försvarsmaktens koncentration till huvuduppgifterna innebär att de resurser som
kan ställas till industrins förfogande successivt krymper. Detta medför ökat behov
av prioritering och styrning av Försvarsmaktens exportstödsverksamhet. Samtidigt
kan konstateras å ena sidan att exportstödsverksamhetens spårbarhet till huvuduppgifterna inte är uppenbar, men å andra sidan är exportstödsverksamheten av
stor betydelse för Försvarsmaktens materielförsörjning. Möjligheter till utvecklings- och anskaffningssamarbeten och delade vidmakthållandekostnader är exempel på positiva effekter.
Försvarsmakten avser, att utifrån gjorda erfarenheter, ta upp en diskussion om
principerna för genomförandet av exportstödsverksamheten med Regeringskansliet. Finansiering och koordinering är några områden där Försvarsmakten anser att
arbetsformerna kan förbättras och samarbetet mellan Regeringskansliet och försvarsmyndigheterna fördjupas.
Försvarsmaktens resursbehov för år 2005 framgår av tabell nedan. I RB 2004 är
45 miljoner kronor reserverat inom anslagspost 6:2:1 och 16 miljoner kronor inom
anslagspost 6:2:3 och avsett för FMV:s och FOI:s internationella verksamhet och
exportstöd som utförs på regeringens uppdrag.

Internationellt materielsamarbete
Försvarsmaktens exportstöd

Anslag 6:1
1,5 Mkr
-

Anslag 6:2
74 Mkr
3 Mkr
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5.3

Redovisningen

Redovisningen är uppdelad på internationellt materielsamarbete och exportstöd.
Varje del omfattar inledningsvis en motivdel vilken redovisar vilken verksamhet
Försvarsmakten bedömer kommer att genomföras under 2005. I varje del redovisas de resurser Försvarsmakten bedömer kommer att avdelas ur anslag 6:1 respektive 6:2 för denna redovisade verksamhet.

5.3.1

Internationellt materielsamarbete

Allmänt
Syftet med Försvarsmaktens internationella materielsamarbete och exportstöd är
att:
- kunna utveckla interoperabla förband som skall kunna verka vid internationella insatser,
- dela kostnader för utveckling, anskaffning och vidmakthållande av materiel
med annat land (länder),
- överföra och utbyta teknologi för att fortsatt kunna utveckla och livstidsförlänga kvalificerad materiel,
- bidra till att stärka den svenska försvarsindustriella basen genom exportstödsverksamhet.
Inom EU drivs utveckling av förmågor för att åtgärda kvarstående brister i uppfyllandet av Headline Goal 2003. En ny målsättning för EU:s krishanteringsförmåga, Headline Goal 2010 är under utarbetande, vilken kommer att ställa andra
krav än vad som idag är definierade utifrån de s k Petersbergsuppgifterna. Förändringar i målsättningen i närtid innebär utökade krav på snabbinsatsförmåga och
förmåga att hantera terrorism, vilket i sin tur kan få återverkningar på materielområdet. Det internationella materielsamarbetet har därigenom, särskilt inom Europa,
flyttat fokus från inköpssamarbete mot samarbete för att nå nödvändiga förmågor
och att fylla brister.
För att söka samarbeten med andra länder i termer av förmågor behöver Försvarsmakten en tidshorisont i materielplaneringen som bör sträcka sig 15-20 år
framåt i tiden. Det är även nödvändigt att i högre grad planera i funktioner. Försvarsmakten kommer under 2005 att fortsatt utveckla metoder som kommer att
vara till stöd för internationella samarbetsinitiativ.
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För att kunna nå en ökad långsiktighet är en viktig del att än närmare knyta studier
och forsknings- och teknikutvecklingsområdet (FoT) till utvecklingen av förmågor även inom det internationella materielsamarbetet. Modeller prövas där identifierade samarbetsområden samordnas gentemot pågående eller tänkbara FoTaktiviteter inom aktuellt område. Försvarsmakten ser under 2005 ett ökat samarbete med FOI och FMV för att genomföra denna modell.
Internationella insatser är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter och bedöms öka
än mer i betydelse. Försvarsmakten strävar därför även att öka materielsamarbetet
med de länder som Försvarsmakten planerar och genomför internationella insatser
tillsammans med.
Försvarsbeslutet 2004 kommer sannolikt p g a reduceringar i insatsorganisationen
att medföra ett överskott av modern materiel i Försvarsmakten. Motsvarande situation finns i andra länder. Som följd av detta har samarbeten mellan länder inletts
där utjämning av nationella brister och överkapacitet i förmågor täcks genom utbyten. Försvarsmakten ser detta som en kostnadseffektiv metod och kommer under 2005 att fortsätta denna typ av samarbeten.
NBF och ledningssystemutvecklingen ställer i än högre grad än traditionell materielanskaffning krav på samordning mellan teknik- och metodutveckling. Detta
ställer krav på nationell samordning mellan främst Försvarsmakten och FMV i
strävan att etablera internationellt samarbete inom detta område. Att följa interoperabilitetsutvecklingen, där NATO och USA är dominerande, är av avgörande
betydelse. Fullföljande av de under 2004 inledda samarbetena Multilateral Interoperability Programme (MIP) och Multi-Sensor Aerospace-ground Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Interoperability Coalition (MAJIIC) är
åtgärder som Försvarsmakten tillsammans med FMV genomför för att ta del av
och kunna påverka interoperabilitetsutvecklingen inom detta område. Viktiga bilaterala samarbetsländer inom detta område är USA, Singapore och Nederländerna med vilka redan etablerade kontakter kommer att fortsatt utvecklas under 2005.
Materielförsörjningsutredningen med flera utredningar visar på ett behov av att
inleda samarbeten i tidiga faser. En möjlighet som utretts inom Försvarsmakten
och i samverkan med FMV är att placera förbindelseofficerare vid centrala staber
i de viktigaste samarbetsländerna. Utredningen visar att en sådan åtgärd skulle
vara ett lämpligt komplement till de idag etablerade samarbetsformerna och öka
fokus på frågor omfattande funktions- och materielutveckling i uppföljningen av
landet i fråga. Försvarsmakten kommer, beroende av försvarsbeslutet 2004, under
2005 att undersöka och om möjligt placera någon förbindelseofficer i några av de
prioriterade samarbetsländerna.

HÖGKVARTERET

BU 05/SR

Bilaga 7

Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995
Sida 51 (60)

Multilateralt samarbete
Det multilaterala samarbetet är för Försvarsmakten ett viktigt medel för internationellt samarbete.
Inom Europeiska Unionen (EU) pågår ett arbete med att etablera en organisation,
f n benämnd European Defence Agency (EDA), för koordinering av forskning,
förmågor för EU krishantering, kravharmonisering och anskaffning. Det är av stor
vikt att Försvarsmakten tar del av detta arbete och aktivt deltar i utvecklingen.
Försvarsmakten redovisar sin syn på införandet av EDA i särskild redovisning till
Regeringskansliet och konsekvenserna kommenteras endast översiktligt i detta
underlag.
Införandet av EDA påverkar arbetet inom nuvarande samarbetsorganisationer
redovisade nedan. Tidsförhållanden, uppgifter och annan information för EDA är i
nuläget oklara. Målsättningen för Försvarsmaktens aktiviteter, redovisade nedan,
förutsätter i detta underlag att verksamheten inom respektive nuvarande organisation efterhand som de övertas av EDA genomförs inom EDA.
European Defence Industry Restructuring-Framework Agreement (EDIR-FA) är
för Försvarsmakten en betydelsefull samarbetsorganisation eftersom vi här har ett
nära samarbete med de viktigaste försvarsmaterielproducenterna i Europa. Försvarsmakten deltar i panel VI, Harmonisation of Military Requirements (HMR),
vilken arbetar med kravharmonisering utgående från identifierade brister i förmågor. Sverige är under 2005 ordförandenation i panel VI. Engagemanget ökar under 2004 och under 2005 planeras de första samarbetsprojekten kunna redovisa
harmoniserade kravdokument. Försvarsmakten bedömer att antalet deltagare inom
detta samarbete kommer att till 2005 vara större än idag och därmed kräva större
personella och ekonomiska resurser.
Nordic Armament Cooperation (NORDAC) är ett etablerat och väl fungerande
samarbete med en rad etablerade projekt och förundersökningsgrupper. Arbetet
inom NORDAC är i hög grad inriktat på att finna områden där gemensam utveckling är möjlig. Syfte är främst att dela kostnader. I NORDAC deltagande länder
planerar och genomför internationella operationer inom ramen för NORDCAPS.
Försvarsmakten kommer att verka för att utveckling och gemensam anskaffning
av materiel för internationella insatser bör få ökad prioritet inom NORDAC. För
2005 bedöms Försvarsmaktens engagemang i NORDAC att fortsatt vara högt.
Western European Armement Cooperation (WEAG) är ett samarbetsorgan med i
nuläget 19 europeiska länder. Försvarsmakten deltar i panel 1 vars främsta uppgift
är kravharmonisering. I likhet med EDIR-FA är även inom WEAG panel 1 ett
ökat fokus på att redovisa samarbetsbehov i termer av förmågor. Försvarsmakten
deltar i 10 undergrupper inom panel 1. WEAG har hittills inte varit effektiv vad
avser utarbetande av gemensamma krav och målsättningsdokument. Det främsta
värdet med deltagandet är kunskapsöverföring mellan deltagande länder och kontaktskapande verksamhet för bilateralt samarbete. Försvarsmaktens deltagande i
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WEAG bedöms minska under 2005 till följd av nedprioritering och som konsekvens av att mycket av verksamheten successivt kommer att föras över till EDA.
NATO-PFF
Det främsta målet för den materielrelaterade samverkan inom ramen för NATOPFF är interoperabilitet. Försvarsmakten deltar med representanter i studie- och
arbetsgrupper som arbetar med interoperabilitetsfrågor inom NATO-PFF. Deltagande i detta samarbete är betydelsefullt för Försvarsmaktens förmåga att utveckla
förband för internationella insatser och för uppfyllande av PARP-mål. Försvarsmaktens engagemang bedöms öka under 2005.
Inom EU har European Capabilities Action Plan (ECAP) inrättats för att åtgärda
de kvarstående brister i uppfyllandet av Headline Goal 2003, som inte kan åtgärdas genom utökade bidrag från medlemsstaterna. ECAP omfattar i dagsläget 15
projektgrupper ledda av initiativtagande medlemsstater. ECAP omfattar inte bara
framtagning av förmågor genom anskaffning utan också kvalitativa områden, såsom interoperabilitet, strukturer och metoder. De anskaffningsrelaterade projekten
kan utvecklas mot internationella materielsamarbeten. Svensk medverkan i ECAP
omfattar för närvarande deltagande i projektgrupperna HQ, UAV, lufttankning,
specialförband och NBC, samt ledning, tillsammans med UK, av projektgrupp
ISTAR Framework.
Bilateralt
Det bilaterala samarbetet har hittills varit den mest effektiva samarbetsformen vad
gäller att identifiera och genomföra samarbetsprojekt.
Viktiga samarbetsländer är:
-

USA; främst för teknologitillgång och interoperabilitet.
UK; delade kostnader och som ledare av internationella operationer.
Nordiska länderna främst Finland.
Frankrike; samarbetspart i utveckling av nästa generation av flygande system,
UAV/UCAV.
- NL; ökad betydelse främst som jämbördig samarbetspart i ledningssystemutveckling.
- Tjeckien, Ungern och Sydafrika är exempel på nya länder som tidigare inte
varit högt prioriterade men som tillkommer då kontakterna knutna vid exportstöd övergår till bilateralt samarbete. Att vårda ingångna samarbetsavtal och
fullgöra gjorda åtaganden är det som är mest resurskrävande inom Försvarsmaktens internationella materielsamarbete och exportstöd.
Försvarsmakten deltar i regeringens MoU-kommissioner för försvarsmaterielsamarbete. Försvarsmakten har ordföranderoll i tre av dessa kommissioner och totalt
är tio av Försvarsmaktens chefer engagerade.
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Försvarsmakten ger inom anslag 6:2 uppdrag till FMV att genomföra den faktiska
bilaterala verksamheten på nivån under MoU-kommissioner. Uppdraget omfattar
bl a omvärldsbevakning och uppföljning av samarbetsländer, industrianalys och
uppföljning av identifierade samarbetsmöjligheter bl a genom harmonisering av
tekniska krav. I detta arbete är ett större antal medarbetare ur FMV kontaktpersoner gentemot andra samarbetsländer.
Resursbehov
Resursbehov Verksamhet
Nedanstående bedömning av resursbehov inom anslag 6:1 är baserat på budgeterade resurser för internationellt materielsamarbete för 2004. I kostnaderna ingår ej
lönemedel.
Resursbehovet för 2005 inom anslag 6:1 bedöms vara 1,5 miljoner kronor.
I RB 2004 är 45 miljoner kronor reserverat inom anslagspost 6:2:1 och 16 miljoner kronor inom anslagspost 6:2:3 och avsett för FMV:s och FOI:s internationella
verksamhet och exportstöd som utförs på regeringens uppdrag. Detta är utgångsvärde för Försvarsmaktens bedömning av resursbehov för 2005.
Uppdrag inom Försvarsmakten utgörs av de planerade resurser som Försvarsmakten självständigt avdelar inom ramen för anslagspost 6:2:1. Dessa bedöms
uppgå till 13 miljoner kronor för 2005.
Totalt inom anslag 6:2 bedöms resursbehovet för 2005 vara 74 miljoner kronor.
Resursbehov Personal
Internationellt materielsamarbete är en del av funktions- och materielprocessen
och för Försvarsmaktens personal är detta en integrerad del av arbetet. Förutom
personal som är avdelad för positioner inom regeringens MoU-kommissioner och
befattningar inom det multilaterala samarbetet har Försvarsmakten en befattning
för koordinering av det internationella materielsamarbetet.

5.3.2

Exportstöd

Genomförande
Verksamhet som Försvarsmakten engageras i sker på initiativ av industrin och
efter rekommendation från de av Regeringskansliet (RK) ledda koordineringsoch referensgrupperna (KRG) för exportstöd. I största möjliga utsträckning eftersträvar Försvarsmakten att koordinera industrins önskemål med redan planerad
verksamhet. De önskemål som inte kan tillgodoses på detta sätt utförs genom
tilläggsuppdrag till förband eller utgår.

HÖGKVARTERET

BU 05/SR

Bilaga 7

Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995
Sida 54 (60)

Det praktiska genomförandet omfattar bl a besök av delegationer från kunder,
presumtiva kunder, symposier med teknisk/taktisk inriktning, seminarier direkt
kopplade till specifika vapensystem samt materielförevisningar. Annan verksamhet inom Försvarsmakten som i större eller mindre omfattning är exportstödsrelaterade är Försvarsmaktens chefers resor och besök, försvarsattachéernas arbete,
deltagande i mässor och utställningar där svensk försvarsindustri ställer ut, deltagande i internationella uppvisningar och övningar samt validerings- och verifieringsövningar.
Försvarsmaktens deltagande i framtagning av leasing- och samarbetsavtal avseende försvarsmateriel (exempelvis JAS 39 m m) med tillhörande utbildning är ett
annat område där Försvarsmakten har givit och kommer att ge relativt omfattande
stöd.
Bedömt behov
Försvarsmaktens stöd till försvarsindustrin har hittills varit omfattande och önskemålen från industrin visar en tydligt ökande trend. Detta innebär att exportstödsverksamheten för Försvarsmakten sannolikt ytterligare kommer att öka.
För år 2005 är Försvarsmaktens bedömning att marknadsansträngningar från nedanstående industrier avseende följande system kommer att öka utifrån nuvarande
nivå:
-

Gripen International: JAS 39 Gripen.
Ericsson Microwave: Erieye, Arthur, Giraff, UndE 23, Carabas.
Saab Bofors Dynamics: RBS 15, Rb 23 Bamse, Torped 2000, Torped 613.
SaabTech: STRI C, ledningssystem, sikten.
Kockums: Visby-klass korvetter, ubåtar, ubåtsräddning, minjaktfartyg.
Alvis Hägglunds: Stridsfordon 90, nästa fordonsgeneration SEP.
Docktstavarvet: Stridsbåt 90.
SwedShip: Amfibiebåt 2000.
Bofors Defence AB: 57 och 40 mm luftvärnspjäser, 3P-ammunition.

Försvarsmaktens exportstödsverksamhet bedrivs gentemot de länder med vilka
industrin har eller eftersträvar affärsrelationer.
Sammanfattningsvis konstateras att industrins behov av stöd ökar samtidigt som
Försvarsmaktens koncentration till huvuduppgifterna innebär att de resurser som
kan ställas till industrins förfogande successivt krymper. Samtidigt kan konstateras å ena sidan att exportstödsverksamhetens spårbarhet till huvuduppgifterna inte
är uppenbar, men å andra sidan är exportstödsverksamheten av stor betydelse för
Försvarsmaktens materielförsörjning. Möjligheter till utvecklings- och anskaffningssamarbeten och delade vidmakthållandekostnader är exempel på positiva
effekter.
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Principer för finansiering
Försvarsmaktens resurs för exportfrämjande utgörs av dess kompetens och materiel. Verksamheten genomförs genom att personal och/eller materiel, efter framställan från industrin, ställs till deras förfogande. Den princip som i allt väsentligt
tidigare har tillämpats är att Försvarsmakten står för lönekostnaderna medan industrin står för resor, logi och övriga kostnader.
Den hitintills varande självkostnadsprincipen har ifrågasatts inom Försvarsmakten. Alternativet till nuvarande förfaringssätt är att samtliga kostnader belastar
Försvarsmakten. Motivet för detta skulle vara att Försvarsmakten har givits uppgiften att bedriva exportstöd av statsmakterna och därmed bedriva myndighetsutövning. Att i sådana fall fakturera kostnaderna till industrin kan leda till att Försvarsmakten inte på ett tillräckligt oberoende och opartiskt sätt löser dessa uppgifter. Försvarsmakten i samverkan med Regeringskansliet bereder för närvarande
denna fråga.
Exportstödskampanjer av större omfattning, som Ungern och Tjeckien, medför
löpande kostnader för Försvarsmakten. Denna verksamhet följer inte den normala
materielprocessen utan sker mot löpande räkning. Kostnadsneutralitet uppnås i de
fall avtal sluts, i övriga fall finansierar Försvarsmakten uppkomna kostnader.
Gjorda åtaganden påverkar såväl förbandsverksamheten som materielplaneringen.
Förbandsverksamheten genom att större resurser behöver avdelas för i avtalen
gjorda åtaganden om utbildning och övrigt stöd. Förändringar i leveranser för dyrare materielsystem medför stor osäkerhet för materielplaneringen genom att betydande betalningsutfall flyttas till andra budgetår.
Försvarsmakten avser ta upp en diskussion om principerna för finansieringen av
exportstödsverksamheten med Regeringskansliet.
Resursbehov
Förutsättningen för att kunna prognostisera, och därmed planera och budgetera,
exportstödsverksamhet är att försvarsindustrin i god tid kan presentera sina behov
för kommande verksamhetsår. De önskemål som industrin presenterar i Regeringskansliets koordinations- och referensgrupper (KRG) har som regel inte det
tidsperspektiv som krävs för planerings- och budgetprocessen. Huvuddelen av
industrins önskemål om exportstöd sker med relativt korta tidsförhållanden och
inte sällan ”Ad Hoc”.
Mot bakgrund av ovanstående osäkerheter och med redovisad oklarhet om finansieringsprinciper redovisar Försvarsmakten nedanstående bedömda resursbehov
och finansieringsprincip.
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Resursbehov Verksamhet
Planerade resurser för Försvarsmaktens exportstödsverksamhet inom anslaget 6:2
är 3 miljoner kronor för 2005.
Resursbehov Personal
Inom Försvarsmakten är resursbehovet för koordinering av exportstödsverksamheten 2 personår. Genomförandet sker, som tidigare redovisats, i huvudsak inom
ramen för ordinarie verksamhet och innebär inget särskilt avdelat personellt resursbehov.
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6.

Demonstratorer

6.1

Uppgiften

Ur regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL:
Försvarsmakten skall, inom respektive ekonomiska nivå, lämna förslag till demonstratorverksamhet som bidrar till den långsiktiga utvecklingen av operativ
förmåga och kompetens, ökad handlingsfrihet i materielförsörjningen samt ger
förbättrade internationella samarbetsmöjligheter i s.k. tidiga faser. Demonstratorerna kan utgöras av princip-, funktions-, teknik-, fält- och systemdemonstratorer
(nivå 1-5).
6.2

Definitioner

Demonstrator definieras inom Försvarsmakten som en ”konstruktion som syftar
till att påvisa att nya idéer, nya tekniker eller nya systemlösningar är praktiskt och
ekonomiskt genomförbara. Kan ha varierande färdighetsgrader från demonstration
i laboratoriemiljö till demonstration på systemnivå i fält”37.
Demonstratorer indelas med avseende på hur långt utvecklingen av produkten
avses drivas i fem nivåer38:
1. Principdemonstrator
- Teknisk, vetenskaplig princip.
2. Funktionsdemonstrator
- Teknisk, vetenskaplig funktion.
3. Teknikdemonstrator
- Funktion, prestanda, realiserbarhet.
4. Fältdemonstrator
- Prestanda, hanterbarhet i fältmiljö - taktisk användning.
5. Systemdemonstrator
- Serielik teknisk lösning, rätt systemmiljö, fältmässiga förhållanden.

37 PerpRp 7 2003, bilaga 1 Begreppsförklaringar
38

Försvarsmaktens strategi för Forskning och Teknikutveckling 2002, appendix 1
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6.3

Redovisning av förslag till demonstratorverksamhet

6.3.1

Syfte och användning av demonstratorer

Syftet med demonstratorer är att pröva och värdera nya tekniska och taktiska
möjligheter, vidmakthålla svensk kompetens, utvecklings- och anpassningsförmåga39 samt skapa optioner för framtida vägval. Demonstratorverksamhet har en
stark tyngdpunkt på teknikutveckling men materielen tillverkas endast i enstaka
exemplar som vid intresse och behov kan uppgraderas med täta intervall.
Deltagande i internationellt samarbete kring demonstratorer ger möjlighet att i
förlängningen och vid behov dela på kostnaden för produktutveckling samt ökade
chanser till tillverkning i större serier men kan kräva kompromisser i systemutformningen.
Demonstratorer på lägre nivå (princip-, funktions- och teknikdemonstratorer) kan
i praktiken endast användas under laboratorie- och provplatsliknande förhållanden
med operatörer från leverantören eller FMV. För demonstratorer på de högre nivåerna (fält- och systemdemonstratorer) skall hårdvaran däremot även kunna bemannas med operatörer ur Försvarsmakten för att simulera hur systemen skulle
fungera under förbandsliknande förhållanden. I sin mest utvecklade form kan en
begränsad mängd demonstratormateriel tillsammans med befintlig förbandsmateriel samt anställd och värnpliktig försvarsmaktspersonal användas till att skapa
demonstratorförband. Ett sådant förband kommer att ha starkt begränsad operativ
kapacitet och uthållighet men ändå vara tillräckligt för att utveckla kompetens och
prova nya idéer för teknisk och taktisk användning av systemet. Demonstratorer
på högre systemnivåer bidrar därmed även till den långsiktiga utvecklingen av
förbandens operativa förmåga.

6.3.2

Förslag till demonstratorverksamhet för grundalternativet

Försvarsmaktens demonstratorer planeras och finansieras dels inom ramen för
materielplanen (anslag 6:2:1), dels inom ramen för forskning och teknikutveckling, FoT, (anslag 6:2:2). Pågående och planerad demonstratorverksamhet vid
ekonomisk ram enligt grundalternativet redovisas i underbilaga 7.1 för de 23 st
demonstratorerna i materielplanen och i underbilagabilaga 7.2 för de 28 st demonstratorerna inom FoT. Av de 23 demonstratorerna i materielplanen är 10 st internationella samarbetsprojekt, ETAP TDP40, inom ramen för det europeiska sexnationssamarbetet.

39
40

Vid Försvarsmakten, FOI, FMV och deltagande industrier
European Technology Acquisition Programme Technology Demonstrator Project

./7.1
./7.2
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Demonstratorverksamheten inom FoT är uppdelad i två program:
- Demoprogram 1 (2002-2008), 14 st demonstratorer, med helt eller delvis beställd och påbörjad verksamhet.
- Demoprogram 2 (2006-2012), 14 st demonstratorer som i sin helhet är planerad verksamhet.
För perioden 2005-2007 är det ekonomiska utrymmet för demonstratorer helt intecknat. För 2008-2014 bibehålls ett visst ekonomiskt utrymme för handlingsfrihet
i periodens senare del.

6.3.3

Förslag till demonstratorverksamhet för planeringsalternativ minus 3

Genomförande av demonstratorverksamhet har hög prioritet och demonstratorprojekt som påbörjats eller planerats in i grundalternativet bedöms därför även
kunna genomföras i planeringsalternativet minus 3 miljarder kronor per år, eventuellt med mindre justeringar i tidsplanerna.

6.3.4

Förslag till demonstratorverksamhet för planeringsalternativ minus 6

I planeringsalternativet minus 6 är bedömningen att flera av de planerade demonstratorerna senareläggs eller helt utgår. För några av de största demonstratorprojekten i materielplanen (anslag 6.2:1) bedöms detta innebära:
- Ambitionssänkningar för ledningssystemdemonstratorn Demo 05/06 vilket
kommer att försena projektet och hela utvecklingen mot ett nätverksbaserat
försvarskoncept.
- RBS 23 (BAMSE) kvarstår som förbandsdemonstrator på nuvarande nivå.
Utveckling mot ett komplett insatsförband, Luftvärnsrobotbataljon RBS 23
(MR41), sker utan anskaffning av ytterligare förbandsmateriel.
- Fortsatt utveckling av SEP42 avbryts och på sikt kan anskaffning av ett färdigt
utländskt fordonssystem bli aktuell.

41
42

MR – Medium Range
Splitterskyddad enhetsplattform
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6.3.5

Förslag till demonstratorverksamhet för planeringsalternativ
plus 3

I planeringsalternativet plus 3 bedöms några av de planerade demonstratorerna i
grundalternativet kunna tidigareläggas och/eller utvecklas vidare mot högre systemnivåer.

Demonstratorverksamhet inom materielplanen i grundalternativet
Nr Demonstratorprojekt
1 Demo 05/06

Stödjer FM funktion
Ledning, informationshantering

Leverantör
(via FMV)
FMV samt industrin,
primärt ett Joint
ventureföretag bestående av SAAB,
Ericsson, IBM och
Boeing USA

Genomföran- Best/Plan/
detid
Lev
B 05
Årliga demonP 06
strationer fram
till 2006

2

Verkan mot markoch sjömål

Bofors Defence

2004-08

L 05
B 08

2004-08

B
P
B 04-06

3
4

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
1-5
Systemdemonstratorer (Demo 05/06) har inom FM Ledsyst som övergripande syfte att för Försvarsmaktens personal och beslutsfattare
besvara ett antal frågor avseende Försvarsmaktens utveckling mot ett
flexibelt insatsförsvar baserat på konceptet nätverksbaserat försvar.
Detta åstadkoms genom att inledningsvis skapa förutsättningar för att
kunna presentera gemensam lägesinformation, för att därefter skapa
förutsättningar för en gemensam lägesuppfattning kopplat till möjligheter att på sikt kunna skapa nya möjligheter till samordning syftande
till förmåga att nå ledningsöverläge. Systemdemonstratorerna skall
medverka till att verifiera och validera utvecklingen inom FM Ledsyst.
Ur demonstratorverksamheten skall förmågor och systemlösningar,
som svarar mot aktuellt krav på operativ förmåga fortlöpande väljas
för implementering i Försvarsmaktens driftsatta system och operativa
förband.
Bekämpnings4-5
Bekämpningsdemonstrator avser att demonstrera hur FM indirekta
demonstrator
eldsystem skall utvecklas som en del i det nätverksbaserade försvaret i
samverkan med Demo 05/06 samt att öka FM och FMV kompetens
avseende moderna bekämpningssystem. Befintlig mtrl utnyttjas samt
prototyp REMO Haub 77BD (pjäs på dumperlavett).
RBS 23
5
Luftvärnsrobotsystem 23 avses ingå i en förbandsdemonstrator då
(BAMSE)
hittills beställd mtrl ej räcker till ett komplett insatsförband.
3
Två demonstratorer finns framtagna, en bandgående och en hjulgående
SEP
(jfr körriggar), syftande till att demonstrera olika tekniska lösningar,
Splitterskyddad
bl.a. hybridelektrisk drift. Att studera olika tekniklösningar för fortsatt
enhetsplattform
utveckling och anskaffning. Söka multilateralt eller bilateralt samarbete, främst inom 6N LOI-gruppen.
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Nr Demonstratorprojekt
5 RREPATGB
MOW 8X8 T

6

Räddnings-,
röjnings- och
eskortpansarterrängbil
ETAP TDP1

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
4
Flygbasbataljonen skall efter fientlig insats från luften kunna undsätta
nödställd personal inom flygbasbataljonens område inbegripande bl a
användande av minplog för att nå nödställda. I samverkan med idag
befintligt amröjfordon röja bansystem för att snabbare uppnå MSS.
Försök inom lednings- och sjukvårdsfunktionerna kommer att ske.
2

4.5 Low Observable Aperture Integration

7

ETAP TDP
5.1 UCAV
Mission Planning, Command and
Control

1

2

Bidrar till att utveckla signaturanpassningstekniken vilket bedöms vara
av mycket stor betydelse för framtida flygfarkoster samt utgör ett
komplement till FILUR som demonstrerar skrovutformning och
framdrivningsintegration. Programmet genomförs i samarbete med
Tyskland och Frankrike och är en del av ETAP (European Technology
Acquisition Programme). Programmet är en studie som skall analysera
olika sensoraperturer och dess integration i framtida flygbaserade
system med särskilt beaktande av trade off-effekter mellan signatur,
elektroniska motmedel och kommunikationssystemprestanda. Studien
lägger tyngdpunkten på minskningen av radarmålareor hos olika sensorer genom att kompromissa mellan deras effektivitet, totala flygsystemets radarmålarea och teknisk genomförbarhet.
Programmet är en studie som behandlar metoder för uppdragsplanering, kommendering och styrning av operationer medelst obemannade
flygande farkoster (UCAV:er). Demonstrationer kommer att utföras i
markbaserade simuleringsmiljöer. Ett stegvis tillvägagångssätt skall
användas för att minska riskerna med specifika teknologier. Arbetet
skall utföras med hjälp av simuleringsmodeller med modulär uppbyggnad av vitala subsystem till kompletta funktionssystem. Successivt underlag från flera andra TDP:er förutsätts härvid komma arbetet
till del för att öka kvalitén i systemuppbyggnad och simulering. Kunskapsuppbyggnad vad gäller de stora tekniska risker som finns i krävande UCAV-operationer och hur dessa risker minimeras med tek-

Stödjer FM funktion
Logistik inkl sjukvård, ledning

Leverantör
(via FMV)
MOWAG, Schweiz

Genomförandetid
2002-06

Best/Plan/
Lev
B 2/3
P 1/3

Informationshantering, skydd, verkan mot luftmål,
markmål och sjömål

Saab Aerospace,
Ericsson Microwave,
EADS Tyskland,
Dassault, Thales
Frankrike

Fas 1 påbörjas
under 2004
och slutförs
under 2006

B

Fas 1 påbörjas
under 2004
och slutförs
under 2006

B

Ledning, informa- Saab Aerospace,
EADS Tyskland,
tionshantering ,
verkan mot luftmål, Dassault Frankrike
markmål, sjömål
och på informationsarenan

ETAP TDP = European Technology Acquisition Programme Technology Demonstrator Project

HÖGKVARTERET
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Underbilaga 7.1

Datum
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23 383:62995
Sida 2 (7)

Nr Demonstratorprojekt
8

ETAP TDP

9

Framdrivning
”Innovative
Power Systems”
ETAP TDP

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
niska lösningar från andra ETAP-program. Balansen mellan autonomi
och kommunikationsbandbredd samt tillgänglighet skall analyseras.
2
Analysera möjliga koncept för framtida feltoleranta framdrivningssystem som bygger på mer höggradig interaktion mellan motor och
hjälpkraftsystem (Propulsion & Power). Elektriskt framdrivningskoncept med bl a magnetiska lager och integrerad startmotor/generator.

Stödjer FM funktion

Leverantör
(via FMV)

Genomförandetid

Best/Plan/
Lev

Verkan mot luftmål, markmål och
sjömål

Volvo Aero Corporation, Snecma, ITP,
MTU (Frankrike,
Tyskland)

Fas 1 påbörjas
under 2004
och slutförs
under 2006

B

2

Verkan mot luftmål, markmål och
sjömål

Volvo Aero Corporation, Snecma, ITP,
MTU (Frankrike,
Tyskland)

Fas 1 påbörjas
under 2004
och slutförs
under 2006

B

Framdrivning
”Smart Engines”
10 ETAP TDP

Analysera drivande parametrar i motorkonstruktion, kostnadsreduktion, ökad operabilitet samt bättre underhållsmässighet, avancerade
regler- och övervakningssystem, samt prognostiska och diagnostiska
hjälpmedel.

2

Analysera ny teknologi och metodik som leder till lägre livslängdskostnad (LCC) för framtida militära framdrivningssystem.

Volvo Aero Corporation, Snecma, ITP,
MTU (Frankrike,
Tyskland)

Fas 1 påbörjas
under 2004
och slutförs
under 2006

B

Framdrivning
”More Affordable & reliable
Engines”
11 ETAP TDP

Verkan mot luftmål, markmål och
sjömål

2

Optimera systemkedjan från sensorantenner och optik till signalbehandling för multifunktionssensorer och multisensorapplikationer.

Ericsson Microwave,
Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Italien, Spanien

Fas 1 påbörjas
under 2005
och slutförs
under 2007

P

2

Initiera ett program för integrerad modulär avionik applicerbar på
uppbyggnad av systemkärna i flygande plattformar.

Informationshantering,
und/säktjänst, verkan mot luftmål,
markmål, sjömål
och på infoarenan
Verkan
Informationshantering

SAAB Aerospace,
Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Italien, Spanien

Fas 1 påbörjas
under 2005
och slutförs
under 2007

P

Multifunktionssensor
12 ETAP TDP
Arkitektur för
systemkärna
flygande plattformar

HÖGKVARTERET
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Nr Demonstratorprojekt
13 ETAP TDP
Integrerade
system för
flygande plattformar
14 ETAP TDP

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
2
Utveckla teknik för ökad kostnadseffektivitet genom integrerade och
energisnåla system, samt signaturanpassning av radar och IR signaturer.
2

Motorkoncept
för UAV
15 Demonstratorsystem MiniUAV

4

16 TP 84 lufttankningsdemonstrator

4

HÖGKVARTERET

Stödjer FM funktion
Informationshantering, und-/ säktjänst, verkan
luftmål, markmål,
sjömål, infoarenan
Initiera utveckling av optimerad motorsystem för identifierade roller
Und- och säktjänst,
och uppdrag i nästa generations framdrivningssystem. I första hand för verkan mot luftmål,
UCAV applikationer (obemannade flygande farkoster för stridsuppmarkmål, sjömål
gifter).
och på infoarenan
Liten obemannad flygande farkost för demonstration, försök och taktikutveckling av bland annat strid i urbaniserad miljö. Syfte avseende
bidrag till den långsiktiga utvecklingen av operativ förmåga och kompetens, ökad handlingsfrihet i materielförsörjningen samt ger förbättrade internationella samarbetsmöjligheter i s.k. tidiga faser. Att på sikt
öka skyddet, förmågan och verkan under insats i urbaniserad miljö.
TP 84 utrustas för att kunna lufttanka JAS 39. Syftet är konceptutveckling, fastställande av procedurer och instruktioner och skapa förutsättningar för att ge en division JAS 39 grundläggande förmåga att
lufttanka. För operativ förmåga skall erhållas erfordras i Sverige och
internationellt krävs att ytterligare flygplan TP 84 modifieras alt nya
flygplan anskaffas i fortsatt utvecklingssteg. Syftet är att skaffa kunskaper, fastställa procedurer, instruktioner och bygga upp förmågan så
att en division JAS 39 skall ha grundläggande förmåga att lufttanka
och skapa förutsättningar för vidmakthållande av erhållna kunskaper
och färdigheter. Lufttankningsmöjligheter på JAS 39 ger förbättrade
operativa möjligheter till utnyttjande av systemet i internationella
uppgifter. Demonstratorn TP 84 ger också ökad operativ förmåga och
kompetens i lufttankningsfunktionen som givare, syftande till att skapa
förutsättningar för utvecklingen inom området. Egen lufttankningskapacitet tillsammans med JAS 39 ger förbättrade internationella samarbetsmöjligheter i tidiga faser.

Und- och säktjänst, verkan mot
markmål, skydd

Leverantör
(via FMV)
SAAB Aerospace,
Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Italien, Spanien

Genomförandetid
Fas 1 påbörjas
under 2005
och slutförs
under 2007

Best/Plan/
Lev
P

Volvo Aero Corporation, Frankrike,
Tyskland, Storbritannien, Italien,
Spanien
FMV (under offentlig upphandling)

Fas 1 påbörjas
under 2005
och slutförs
under 2007

P

Strategisk rörlighet, Lockheed Martin
verkan mot luftmål, USA
logistik

2003-05

t.o.m. 2004

BU 05/SR
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Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995

2003 B
2004 B
2005 B

B
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Nr Demonstratorprojekt
17 Lågsignaturdemonstrator
FILUR

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
3
Visa smygteknikens taktiska betydelse för upptäcktsavstånd m.m. i
luften genom flygningar med demonstratorn mot ett i dag befintligt
luftvärnsradarsystem, att skapa underlag för kravsättning avseende
signaturer för framtida luftfarkoster, att visa Sveriges och svensk
flygindustris kapacitet på smygteknikområdet.
18 ETAP TDP
3
Programmet avser demonstrera funktionen av vissa viktiga delar hos
datalänksystemet, dvs datalänk med hög bandbredd från en plattform
med hög hastighet för överföring av bilder (t ex radargenererade),
1.4 Data and
interoperabilitet med andra (existerande) system, t ex Link 16 samt
Communicalyckad följning och stabilisering hos antenner med hög förstärkningstion Link
faktor för dataöverföring mellan en flygande plattform och en annan
flygande farkost eller en markstation på långa avstånd. Syfte: Bidrar
till att utveckla tekniken för dataöverföring mellan flygande farkoster
och det framtida nätverket med hänsyn taget till interoperabilitet. Programmet sker i samarbetet med Tyskland.
19 ATK
5
Aktiv telekrigkomponent är en störsändare med förmåga på radarbandet. ATK integreras med befintlig signalspaningsutrustning via ledAktiv Telekrigningssystemet. Telekrigföringsdomänen har inte fått det genomslag i
komponent
anskaffningsprojekt till FM som vi tidigare räknat med. Aktiv störsändning visar preliminärt kunna få avsevärd taktisk och stridsteknisk
effekt. Det handlar numera inte bara att avhaka anflygande sjömålsrobot, utan att kunna generera brusnivåer för att dölja egna enheter i
bruset.
2-5
Rörlig kommunikationsplattform för flygbasbataljonerna, baseras på
20 TB04 och flygrörliga containrar, är skalbar och flexibel. Innehåller IP-telefoni,
basbataljonens
TETRA, flygradio, driftledningscontainer, transportabelt strömförsörjledningsconningssystem och uppfyller flygsäkerhetskrav m m. I samband med
tainrar, FUM
framtagning av TB04 levereras även prototyp för transportabelt TOTB04
WER, inflygningskontroll och ledningscontainer för klargöring. Skall
användas nationellt och internationellt (SWAFRAP JAS) FUM TB04
finns både som ”fast del” och som ”rörlig del” i containrar på Byholma

HÖGKVARTERET

Stödjer FM funktion
Und- och säktjänst, verkan på
informationsarenan
, skydd

Leverantör
(via FMV)
Saab Aero-systems
(vissa delar Volvo
Aero och FOI Flygteknik)

Genomföran- Best/Plan/
detid
Lev
Etapp 3 pågår
L
t.o.m. 2004
B
och etapp 4 t o
P
m 2006

Ledning, informa- Ericsson Microwave,
Saab Aerospace,
tionshantering,
EADS Tyskland
verkan mot luft-,
mark- och sjömål
samt på, infoarenan

Fas 1 är under
genomförande
och slutförs
under 2006

Verkan mot luftmål Rafael, SAAB Avionik

2004

Logistik, ledning,
verkan mot luftmål

2004-06

TBD
Aerotech alt
Flextronics

BU 05/SR
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L

P/B 04
L 05
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Nr Demonstratorprojekt

21 Lvkv 90 TD
Luftvärnskanonvagn 90,
teknikdemonstrator
22 VMS-TD
Varnar- och
Motmedelssystem –
Teknikdemonstrator

HÖGKVARTERET

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
och har använts som utvecklingsplattform i framtagandet av TB04.
Den kommer att uppgraderas, och kan mycket väl ingå i demonstratorverksamheten. Bidrag till den långsiktiga utvecklingen av operativ
förmåga och kompetens, ökad handlingsfrihet i materielförsörjningen
samt förbättrade internationella samarbetsmöjligheter. TB04 ger flygbasbataljonen rörlig förmåga. Idag finns inte operativt rörlig förmåga
hos flygbasförbanden, vilket är ett TOEM-krav. TB04 ställer nya krav
på kompetens, men kräver mindre mängd driftspersonal. TB04 är
modulärt uppbyggt, kan uppgraderas efterhand. TB04 uppfyller de
idag tänkbara krav på internationell verksamhet som kan ställas av
SWAFRAP JAS.
2
Syftet har varit att utveckla en funktionsmodell med följande teknikhöjande åtgärder: installation och prov LvMÅDAS, automatisk norrorientering med hjälp av POS-2, installation och prov Vo-radar, införande av CAN-buss, införande och prov med observation/skjutning
under gång, installation av LuLIS.
2
Syfte att avseende VMS: bygga upp kunskap och kompetens avseende
stridsfordon och stridsbåtar. Som plattform för VMS-TD används Strf
9040B utrustad med tilläggsskydd (attrapper) på torn och chassisidor.
Dessutom innehåller VMS-TD: Rökkastare Strf 9040C. FUM-SLB
(samma system som idag finns installerat på Strf 9040B). Hårdvaruenheterna för FUM-SLB kommer även att användas som MMI för VMSsystemet. Presentation av VMS-information kommer att göras på
FUM-SLB enheterna WS-C och WS-D. Interfacedatorn (IOC) handhar
kommunikation med laservarnarna. LEMUR bestyckad med alternativa sensorer som CCD-kamera, zoomkamera och IRV för spaning,
detektion och identifiering av mål. LWS 300. Laservarnarsystem innehållande fyra varnarenheter samt en styrenhet. Varnarenheterna är
placerade integrerade i tornets tilläggsskydd och en i varje hörn. NAV
90 system inkl. TACNAV II D för noggrannare positions- och riktningsangivelser. Datorarbetsplats i chassi.

Stödjer FM funktion

Leverantör
(via FMV)

Genomförandetid

Verkan mot luftmål, markmål, informationshantering

Bofors Defence,
Alvis Hägglunds

2003-04

L

Skydd, informationshantering,
verkan mot markmål, luftmål och
sjömål

HB Utveckling,
Alvis Hägglunds,
Bofors Defence,
SAABTECH

2003-07

L

BU 05/SR

Underbilaga 7.1

Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995

Best/Plan/
Lev

Sida 6 (7)

Nr Demonstratorprojekt
23 GTRS Demo
Gemensamt
taktiskt radiosystem

HÖGKVARTERET

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
4-5
Nyttan med mjukvaruradioteknik i ad hoc nät inom rörliga fältförband.
Utgöra förserie inför serieanskaffning. Stödja Demo 06 och SLB
(Stridsledningssystem för bataljon) inom mekaniserade bataljoner.

Stödjer FM funktion
Ledning, verkan
inom infoarenan

Leverantör
(via FMV)
TBD

Genomförandetid
2004-08

BU 05/SR

Underbilaga 7.1

Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995

Best/Plan/
Lev
P

Sida 7 (7)

Demonstratorverksamhet inom FoT-programmet i grundalternativet
Nr Demonstratorprojekt
FoT Demoprogram 1
1 Digital mottagare för syntetisk aperturradar (SAR)

1

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
3

Stödjer FM funktion
(huvudfunktion)

Högpresterande radar mot markmål för
integrering i flygande farkoster.
Samarbetet inleds i WEAG.
Passiv termisk (IR) sensor för spaning
och målklassificering
Simulering, larmning och beslutsstöd
vid insats av NBC-stridsmedel
Simulera sensorer, farkoster, vapen och
motmedel vid undervattensstrid
Högpresterande obemannad undervattensfarkost för spaning m.m.

2 Infra-Red Search and Track
(IRST Mark)
3 NBC ledningssystem

3

4 Simulator för undervattensstrid
5 Högupplösande sensorsystem under vatten

5

6 Generell kontrollstation för
obemannade farkoster

2

Styrning av obemannade luft-, mark-,
sjö- och undervattensfarkoster

7 Elektromagnetisk stridsdel
(RF/HPM-stridsdel)

3

Integration och verkan av elektromagnetisk stridsdel i robot

3

5

Und- och säktjänst,
verkan mot markmål

Leverantör
(via FMV)

Genomfö- Plan/
randetid
Best1

Ericsson Microwave Systems
AB
Verkan mot luftmål, Saab Bofors
markmål, sjömål
Dynamics AB
Ledning, skydd
FOI,
industri TBD
Saab Bofors
Verkan mot sjömål
Dynamics AB
Ledning, und- och
Saab Bofors
säktjänst, verkan mot Dynamics AB
sjömål
Und- och säktjänst, Instrument
verkan mot luftmål,
Control Sweden
markmål, sjömål, på
AB m.fl.
infoarenan, skydd
Verkan mot luftmål,
Bofors Defence
markmål, sjömål, på
AB
infoarenan, skydd

2002-2008
2003-2007

B

2002-2004

B

2003-2008

B

2003-2006

B

2003-2007

B

2003-2005

B

2003-2008

B

B = verksamheten är helt eller delvis beställd. P = verksamheten är än så länge endast planerad.

HÖGKVARTERET
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Nr Demonstratorprojekt

Demo- Syfte att demonstrera
nivå

8 Ledningskrigssimulator

2

9 Pulsdetonationsmotor (PDE)

2

10 Luftmålsraket Abraham

2

11 Integrerat navigeringssystem

3

12 Hyper Velocity Missile
(HVM)

2

13 Multisensormålsökare
(MUMS)
14 Aktivt skyddssystem (AAC)

3

HÖGKVARTERET

4

Stödjer FM funktion

(huvudfunktion)
Simulera effekter av egen och
Ledning,
angriparens tele- och ledningsinformationskrigsinsatser
hantering, verkan på
infoarenan
Framdrivning av extremt snabba
Und- och säktjänst,
robotar och andra luftfarkoster
verkan mot luftmål,
markmål och sjömål
Korträckviddigt luftvärnssystem mot
Verkan mot luftmål,
bl.a. vapenlaster och kryssningsrobotar markmål och sjömål
Navigeringssystem i högpresterande
Und- och säktjänst,
robotar och UAV:er
verkan mot luftmål,
markmål och sjömål
Korträckviddig höghastighetsrobot mot Verkan mot luftmål
markmål med hög skyddsnivå, luftmål och markmål
och sjömål
Integrerad radar- och IR-målsökare för Verkan mot markmål
robot mot sjö- och markmål
och sjömål
Sensoraktiverat skyddssystem för
Verkan mot markmål
närskydd av stridsfordon m.m.
och sjömål, skydd

Leverantör
(via FMV)
FMV

Genomfö- Plan/
randetid
Best1
2003-2008

P

2003-2006

B

Bofors Defence 2002-2006
AB
Saab Bofors
2003-2006
Dynamics AB

B

Saab Bofors
2003-2007
Dynamics AB,
ev tysk industri
Saab Bofors
2003-2004
Dynamics AB
Åkers Krutbruk 2003-2006
Protection AB,
IBD Tyskland

B

Volvo Aero
Corporation

BU 05/SR

Underbilaga 7.2
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Nr Demonstratorprojekt
FoT Demoprogram 2
15 Autonom undervattensfarkost

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
3

Stödjer FM funktion
(huvudfunktion)

Obemannad undervattensfarkost för
spaning, vilseledning och vapeninsats

Und- och säktjänst,
verkan mot sjömål,
skydd
Radar för upptäckt av små mål och mål Und- och säktjänst,
med goda smygegenskaper
verkan mot luftmål,

16 Radarantenndemonstrator
inom VHF/UHF frekvensområdet
17 Laserbaserad avståndsindikering av B-stridsmedel

1

18 Signaturanpassad multisensormålsökare (SATMUMS)

3

19 Högre ledningsarkitektur
och Multi Level Security

3

20 Laserradar

3

Diskret klassificering och identifiering
av mål, se genom maskering

21 Optikspanare för stridsfordon

3

Upptäckt av sikten i vapensystem som
utgör hot mot stridsfordonet

HÖGKVARTERET

2

Avståndsindikering av biologiska
stridsmedel i luften med hjälp av
laserteknik
Integrerad radar- och IR-målsökare
med goda smygegenskaper för robot
mot sjö- och markmål
Utveckling av högre ledningsarkitektur
(HLA) och säkerhet i simuleringar för
ledningssystem i NBF

Ledning, skydd

Leverantör
(via FMV)

Genomfö- Plan/
randetid
Best1

Saab Bofors
Dynamics AB,
Kockums
Ericsson Microwave Systems AB
FOI,
industri TBD

2006-2012
2008-2012

P

2006-2008

P

2007-2010

P

Verkan mot markmål
och sjömål

Saab Bofors
Dynamics AB

2006-2011

P

Ledning,
informationshantering, verkan på
infoarenan
Und- och säktjänst,
verkan mot markmål
och sjömål
Verkan mot luftmål
och markmål, skydd

Pitch AB

2007

P

FOI, SaabTech

2008-2010

P

SaabTech, FOI

2008-2011

P

BU 05/SR
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Nr Demonstratorprojekt
22 Människa—Systemintegration för stridsfordonsbesättningar (MSI Strf)
23 Elektro-Termisk Kemisk
kanon för stridsfordon
(ETK)
24 Arbetssätt inom telekrig
(”informationsfusion
telekrig”)
25 Mini-Mikro UAV

Demo- Syfte att demonstrera
nivå
3
3
2
3-4

Stödjer FM funktion

(huvudfunktion)
Elektrooptisk utblickar som ger
Verkan mot
besättningen 360˚ omvärldsuppfattning markmål, skydd
kring stridsfordonet
Högprestandakanon med elektrisk
Verkan mot luftmål,
tillskottsenergi för lätta stridsfordon
markmål och sjömål

Genomfö- Plan/
randetid
Best1
2008-2009

P

Bofors Defence 2008-2012
AB, ev tysk
industri
Aerotech Telub, 2008-2009
FOI

P

Planera, simulera och utbilda för
telekrigsinsatser

Ledning, verkan på
infoarenan

Finna optimal storlek och sensorlast
hos en bärbar obemannad flygande
farkost för stöd till
markstridsoperationer
Korträckviddig trådlös sensor för
målupptäckt och övervakning

Und- och säktjänst,
verkan mot markmål
och sjömål, skydd

FOI,
industri TBD

2008-2011

P

Und- och säkerhetstjänst, verkan mot
markmål, skydd
Verkan mot markmål,
skydd

Saab Bofors
Dynamics AB

2008-2009

P

Åkers Krutbruk 2008-2009
Protection AB,
m.fl.
Industri TBD
2007-2010

P

26 Spaningshandgranat

3

27 Kroppsskydd

3

Förbättrad viktseffektivare
kroppsskyddsväst för soldater

28 Minspaningsdemonstrator

3

Plattformsburen sensor för detektion av Skydd
landminor

HÖGKVARTERET

Leverantör
(via FMV)
FOI m.fl.

BU 05/SR

Underbilaga 7.2

Datum

HKV beteckning

2004-02-27

23 383:62995

P

P
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