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Struktur investeringsplan samhällsinvesteringar 
(1:3.1/1:3.2) 

1. Investeringsplan (IP) 

Försvarsmakten utformar en investeringsplan i enlighet med Förordning om 

årsredovisning och budgetunderlag samt de tillägg som framgår av 

regleringsbrev. Försvarsmaktens investeringsplan redovisar materielobjekt 

grupperade per materielområde med 12-åriga kostnadslinjaler. 

Objektredovisningar lämnas för materielinvesteringar som kräver regeringsbeslut. 

Ekonomin i objektsredovisningen överensstämmer med investeringsplanen. 

2. Ny struktur 

Jämfört med investeringsplanen i budgetunderlaget för 2022 har Försvarsmakten 

omarbetat strukturen för att förbättra möjligheterna till styrning och uppföljning. 

Följande struktur tillämpas framöver. 

Objektgrupp finns i två nivåer i Försvarsmaktens investeringsplan: 

Materielområdesgrupp och Materielområde.  Materielområde är en undergrupp 

till Materielområdesgrupp. Vidmakthållande redovisas idag per 

materielområdesgrupp och materielområde som tidigare. 

Materielområdesgrupp: En övergripande objektgrupp i investeringsplanen med 

materiel grupperad1 för mark, marin, flyg, ledning och logistik.  

Materielområde: Underliggande grupp i respektive Materielområdesgrupp i 

investeringsplanen. 

Materielobjekt: En eller flera anläggningstillgångar som gemensamt utgör ett 

och samma större system. Materielobjekt avser hela det avsedda systemet, med 

alla påverkansområden kopplade, under systemets hela livscykel. 

Materielinvestering: Åtgärder på ett materielobjekt och investeringskostnader i 

investeringsplanen. En materielinvestering är en eller flera åtgärder i samma fas, 

på hela eller delar av ett materielobjekt. För nya samt befintliga materielobjekt 

vill Försvarsmakten göra olika materielinvesteringar över tid. 

Materielinvesteringar redovisas i investeringsplanen grupperade per 

materielobjekt som grupperas i materielområden som i sin tur grupperas i 

materielområdesgrupper. Materielinvesteringar beskrivs i  Försvarsmaktens 

Objektredovisning.  

Tidigare bemyndigande materielinvesteringar avseende samma materielobjekt ska 

inte påverkas av en ny materielinvestering (objektsredovisning). Undantag från 

 
1 Materielområdesgrupper: A Markmateriel, B Marinmateriel, C Flygmateriel, D Lednings- och 

underrättelsemateriel, E Logistikmateriel samt F Övrig materiel, tjänster och anläggningar 
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detta gäller om Försvarsmakten vill ersätta tidigare bemyndigande(n) genom en 

ny objektsredovisning. 

 

Vidare har även littera och namngivning av materielområdesgrupper, 

materielområden, materielobjekt och materielinvesteringar renodlats i syfte att 

tydliggöra deras innehåll och syfte. 

 

3. Investeringsplanens objektgrupper i ny struktur 

De nya benämningarna av de finansiella termerna objektgrupp, objekt och åtgärd 

på objekt blir för Försvarsmaktens del objektgrupper i två nivåer benämnda 

Materielområdesgrupp samt Materielområde, objekt benämns Materielobjekt 

och åtgärder på objekt för Materielinvestering i investeringsplanen. Det är 

materielinvesteringar per materielobjekt som nu klustras grupperade enligt 

objektgrupp och redovisas med Objektredovisningar.  

 

3.1. Materielområdesgrupper i ny struktur 

Namn på investeringsplanens övergripande objektgrupp Materielområdesgrupp 

följer en tidigare konvention. Namn på Materielområdesgrupp ska vara endera: 

Materielområdesgrupper 

A Markmateriel D Lednings- och underrättelsemateriel 

B Marinmateriel E Logistikmateriel 

C Flygmateriel F Övrig materiel, tjänster och anläggningar 

 

3.2. Materielområden i ny struktur 

Namn på investeringsplanens underliggande objektgrupp Materielområde följer 

en tidigare konvention. Namn på Materielområde ska vara endera: 

Materielområden inom A Markmateriel 

A01 Indirekt eld A06 Fältarbete 

A02 Soldat-, sjömans- och gruppbeväpning A07 Markspaning 

A03 Stridsfordon A08 Träningssystem Mark 

A04 Övriga markfordon A09 CBRN 

A05 Luftvärn markbaserat A10 Ledningsstöd Mark 

 

Materielområden inom B Marinmateriel 

B01 Sjöstrid B05 Sjöinformation 

B02 Undervattensystem B06 Övrig materiel Marinen 

B03 Ubåt B07 Amfibie 

B04 Ledningsstöd Marinen  

Materielområden inom C Flygmateriel 

C01 Stridsflyg C04 Ledningsstöd Flyg 

C02 Transport- och Specialflyg (TSF) C05 Flygbas 
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C03 Övrig materiel Flyg C06 Helikopter 

Materielområden inom D Lednings- och underrättelsemateriel 

D01 Ledningsstöd gemensamt D09 Ledningsträning 

D02 Tele- och datakommunikation D10 Teknisk bevakning 

D03 Radio D11 Spektral miljö 

D04 Geografisk information D12 Totalförsvarets signalskydd 

D05 Telekrig D13 Ledningsstöd Produktion, Uh, Vmh 

D06 Sensor D14 Ledningsstöd taktiskt 

D07 Underrättelse- och säkerhetstjänst D15 Säkra gemensamma system och 

komponenter D08 Vädertjänst 

Materielområden inom E Logistikmateriel 

E02 Drivmedel och drivmedelssystem E06 Hälso- och sjukvård 

E03 Strömförsörjning E07 Personlig utrustning 

E04 Fältförplägnad E08 Logistikstöd 

E05 Bas- och underhåll E09 Avveckling 

Materielområden inom F Övrig materiel, tjänster och anläggningar 

F01 Resursprodukter F03 Vidmakthåll förmåga 

F02 Tjänsteprodukter F04 Anläggningar 
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3.3. Littera 

Littera och namngivning av materielområdesgrupper, materielområden, 

materielobjekt och materielinvesteringar renodlats i syfte att tydliggöra innehåll 

och syfte samt underlätta spårbarhet.  

Namngivningen av en materielinvestering och objektsredovisning inleds med en 

kod, littera, som följs av en text, t ex A01:5-BU23:A Omsätt och utöka HM, Art 

och Grk ammunition.  

 A01:5 anger det femte materielobjektet Ammunition IE inom materielområde 

A01 Indirekt eld i materielområdesgrupp A Markmateriel.  

 BU23:A anger vilket budgetunderlag (BU23) och inför vilken fas A för 

anskaffningsfas som objektsredovisningen lämnas in. 

 Efterföljande text beskriver åtgärden, här Omsätt och utöka, följt av vad som 

det ska investeras i: HM, Art och Grk ammunition.  

Generellt följer namngivningen av en materielinvestering och objektsredovisning 

ovan beskriven konvention.  


