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Leasing av försvarsmateriel, en möjlig försörjningsprincip? 
 
Ominriktningen från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar ställer nya krav och villkor på 
framtidens materielförsörjning av försvarsmateriel. I huvudsak kommer de nuvarande 
anskaffningsformerna att bibehållas men samtidigt har några möjliga, alternativa 
försörjningsprinciper identifierats, en av dom är leasing.  
 
Syftet med denna uppsats är att, induktivt, analysera om leasing är en möjlig försörjningsprincip 
för försvarsmateriel. Analysen utgår från frågeställningarna om leasing kan ersätta/komplettera 
dagens anskaffningsformer, vad som krävs och i vilka former. Dessutom analyseras vilka 
begränsningar och konsekvenser ett användande av leasing kan innebära för Försvarsmaktens 
förmågor vid ett förändrat omvärldsläge, nationellt och internationellt. Analysen genomförs med 
tyngdpunkt på makronivån, helhetsförståelse, och som en principdiskussion. Uppsatsen tar sin 
teoretiska utgångspunkt i ett systemteoretiskt perspektiv och bygger på kvalitativ metod. Härvid 
har den huvudsakliga tekniken utgjorts av respondentundersökning (samtalsintervju), vilket har 
kompletterats med litteraturstudier. 
 
Den övergripande slutsatsen är att leasing är en möjlig försörjningsprincip, främst som 
komplement till dagens anskaffningsformer. I sammanhanget avses främst operationell leasing av 
standardbetonade materielsystem, t ex lastbilssystem, och under lägsta konfliktnivån, fred. 
 
Nyckelord:  Leasing, Materielförsörjning, Försvarsmateriel, Ominriktning, Insatsförsvar.  
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Abstract 
 
Leasing of defence materiel, a possible principle of 
procurement? 
 
The transformation from an “anti-invasion” defence to an operations-oriented 
defence sets new demands and new conditions for the future procurement of 
defence materiel and equipment. Principally, the present forms of procurement 
will be retained, but at the same time some possible alternative principles of 
procurement have been identified, one of them being leasing. 
 
The purpose of this essay is, by using an inductive approach, to analyse if 
leasing is a possible principle for the procurement of defence materiel and 
equipment. The analysis takes its starting point from the questions if leasing 
can replace or complement the present forms of procurement, what this would 
demand and in which forms it would be. Furthermore, analysis has been made 
of which limitations and consequences the use of leasing may imply for the 
capabilities of the Swedish Armed Forces during a change of the situation in 
the world, nationally and internationally. The analysis has been made with its 
centre of gravity on the macro-level, an overall understanding, and as a 
discussion of principles. The essay takes its theoretical point of departure from 
a systems-theoretical perspective and is based on a qualitative method. 
Through this, the main technique has been by interviewing respondents, which 
has been supplemented with study and analysis of relevant literature. 
 
The overarching conclusion is that leasing is a possible principle of 
procurement, principally as a complement to the present forms of procurement. 
In this context, it implies the use of operational leasing of more standardized 
materiel systems, for example the leasing of trucks, and during the lowest level 
of conflict, peace. 
 
Key words:  Leasing, Procurement of materiel and equipment, Defence 
materiel, Transformation, Operations-oriented defence. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten genomgår sedan några år tillbaka en förändringsfas som 
innebär en av de största reformerna någonsin inom försvarsområdet. 
Förändringen innebär en ominriktning från ett omfattande invasionsförsvar till 
ett mindre insatsförsvar, med andra ord ett paradigmskifte för Försvarsmakten. 
Den grundläggande uppgiften för Försvarsmaktens verksamhet skall härvid 
vara förmågan till väpnad strid, vilket kopplas till fyra huvuduppgifter; 
försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda Sveriges territoriella integritet, 
bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom att kunna genomföra och lämna 
stöd till fredsfrämjande operationer samt bidraga till att stärka det svenska 
samhället vid svåra påfrestningar i fred.1 Tanken bakom ett insatsförsvar är att 
kunna möta ett brett spektrum av nya hot i en förändrad omvärld. Denna 
utveckling kräver förnyelse och modernisering med målet att skapa en snabb, 
flexibel och rörlig organisation med insatsförmåga, nationellt och 
internationellt. Kvantitativt mindre men med avsevärt förbättrade förmågor, 
högre kvalité och ökad tillgänglighet. Därutöver skall organisationen ha 
anpassningsförmåga att kunna möta nya framtida hot.2  
 
Ominriktningen innebär även förändrade villkor och behov för 
materielförsörjningen, vilken under invasionsförsvarets tidsålder grundades på 
att utveckla inom landet med en svensk profil, anskaffa objektvis och i stora 
serier samt bevara äldre materiel.3 Ominriktningen ställer däremot helt nya 
eller delvis förändrade krav på materiel och förnödenheter. Huvudorsaken står 
främst att finna i de allt mer ökande kraven på mer kvalitativt, avancerade 
materielsystem som kommer att krävas inom insatsförsvaret och i framtidens 
stridsmiljö. Det innebär att nya och delvis annorlunda krav ställs på 
Försvarsmaktens framtida materielförsörjning, vilket bland annat anges i 
propositionen ”Det nya försvaret”:  
 
”Försvarsmaktens anskaffning av materiel… …skall ha sådan flexibilitet att den kan utgöra en 
integrerad del av Försvarsmaktens förmåga att kunna anpassas mot nya hot och risker som 
kan uppstå i framtiden… Forskning och teknikutveckling samt utveckling och anskaffning av ny 
försvarsmateriel skall inriktas så att de tillgodoser Försvarsmaktens förnyelse. Nationell och 
internationell interoperabilitet skall prioriteras.” 4 
 
Antagandet av propositionen ”Det nya försvaret” innebär därmed att det finns 
en ny, övergripande inriktning för materielförsörjningen. Det innebär att 
strategin för denna måste förändras utefter de nya krav som ominriktningen 
ställer. Några exempel på det kan vara att avveckla för att utveckla, en 
evolutionär anskaffning, en ökad affärsmässighet och internationalisering samt  

                                                 
1 Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten, 2000, 1-2 § (utdrag).  
   Hädanefter SFS 2000:555 
2 Regeringen, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, Stockholm,  
   Försvarsdepartementet, 1999, s 10-15, 53. Hädanefter Regeringens prop. 1999/2000:30. 
3 Riksrevisionsverket, RRV rapport 2000:23 - Från hot till skrot, Stockholm, 2000, s 56.  
   Hädanefter RRV 2000:23 
4 Regeringens prop. 1999/2000:30, s 96-97. 
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att mer utgå från ett systemsynsätt.5 Samtidigt kan inte denna nya strategi bara 
ta sin utgångspunkt i ominriktningen. Några andra exempel på faktorer som 
påverkar utvecklingen inom materielförsörjningen är de förändrade 
ägarförhållandena i den svenska försvarsindustrin och den allt snabbare 
teknologiska utvecklingen. Det innebär att det ställs nya krav på och villkor för 
materielförsörjningen till det militära försvaret nu och i framtiden, vilket 
beskrivs nedan: 
 
”Villkoren för det militära försvarets materielförsörjning har under de senaste åren i 
grundläggande avseenden förändrats… …detta medför att materielförsörjningen till det 
militära försvaret behöver förändras i en mängd avseenden och anpassas till de nya 
förhållandena. Nu behöver vi materiel som kan användas för många olika uppgifter nationellt 
och internationellt i stället för materiel skräddarsydd för försvar mot invasion.” 6 
 

1.2 Problemformulering 
Ominriktningen till ett insatsförsvar innebär att det ställs helt andra krav på de 
organisatoriskt ingående materielsystemen och förnödenheterna samt i vilka 
former de anskaffas. Den allt snabbare teknologiska utvecklingen gör att andra 
krav ställs, särskilt i den mån insatsorganisationen skall vara interoperabel med 
andra länders stridskrafter. Krav ställs på att materielsystemen skall vara mer 
flexibla och systemsamordnade, utgående från generella systemarkitekturer och 
tekniska lösningar. Syftet är att de ska kunna användas för flera varierande, 
operativa uppgifter, nationellt och internationellt.7 De allt högre kostnaderna 
innebär samtidigt begränsningar för vad som är möjligt att anskaffa, inom 
givna ekonomiska ramar, då ekonomiska resurser binds över långa 
tidsperioder. Samtidigt tillkommer den allt högre kostnadsbilden för 
materielsystemen under dess livscykel. Det är bara några av de faktorer och 
krav som påverkar framtidens materielförsörjning.  
 
Materielförsörjningen, även benämnt materielanskaffning, till det militära 
försvaret är sedan lång tid tillbaka en omfattande och tidskrävande process 
(vilken beskrivs i kapitel 4). I huvudsak genomförs den idag via fyra 
anskaffningsformer; egenutveckling, utveckling i samverkan med andra länder, 
anskaffning av redan utvecklade system samt vidareutveckling av befintliga 
system.8 Finns det då några alternativ/varianter till de nu rådande 
anskaffningsformerna? Här bör omedelbart vissa skiljelinjer dras för vad som 
är möjligt och inte är möjligt avseende anskaffningen av materielsystem. Men 
samtidigt framkommer det vissa tankar om att det borde vara möjligt att 
använda alternativa försörjningsprinciper för vissa materielsystem. Det kan 
också uttolkas ur propositionen ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret”: 
 
 
                                                 
5 RRV 2000:23, s 56. 
6 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2001:21 Försvarsmateriel på nya villkor –  
   Slutbetänkande av Materielförsörjningsutredningen, Stockholm, 2001, s 13. 
   Hädanefter SOU 2001:21. 
7 Regeringens prop. 1999/2000:30, s 98-99. 
8 Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI, FoRMA PerP årsrapport 2001, Stöd till  
    perspektivplaneringen, Stockholm, 2002, s 39. Hädanefter FOI FoRMA 2001. 
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”Den framtida materielförsörjningen bör inriktas mot en ökad anpassningsförmåga, en 
tydligare spårbarhet mellan uppgifter, förmåga och utveckling och en ökad förmåga att 
identifiera och värdera alternativa vägval…” 9 
 
Perspektivplaneringens rapport 7 behandlar till del detta inom ramen för hur en 
ökad handlingsfrihet kan skapas för att genomföra ominriktningen. Enligt 
rapporten är det särskilt aktuellt vid en förändrad hotbild, vid stor osäkerhet 
eller när teknikutvecklingen är snabb. Några alternativ kan vara att utnyttja 
direktanskaffning, korta serier, out-sourcing, civil teknologi (COTS) samt 
modulärt uppbyggda system.10 Ett alternativ som utnyttjas inom näringslivet, 
inom den offentliga sektorn och på den internationella marknaden, t ex inom 
den globala speditionssfären, är att leasa olika materielsystem och tjänster av 
ett leasingföretag (vilket kommer att avhandlas ytterligare i kapitel 5). Ett 
leasingavtal avseende ett visst materielsystem skulle exempelvis enbart kunna 
omfatta anskaffningen, med eller utan ett åtagande om att upprätthålla en viss 
status (t ex funktionalitet, uthållighet och/eller underhåll). Medan det i andra 
fall skulle kunna omfatta materielsystemets hela livscykel från anskaffning via 
vidmakthållande till dess avveckling. Ett materielförsörjningssystem med 
leasing kan även komma att kräva nya arbetssätt och förhållningssätt mellan de 
olika aktörerna och Försvarsmakten. En annan mycket viktig faktor i 
sammanhanget är att det är stor skillnad mellan att leasa inom 
näringslivet/offentliga sektorn och att leasa inom Försvarsmakten. 
Huvudorsaken står främst att finna i de uppgifter som Försvarsmakten skall 
kunna genomföra inom hela konfliktskalan, nationellt och internationellt. 
 
Med bakgrund av ovanstående är därför problemformuleringen om leasing är 
ett alternativ som försörjningsprincip för försvarsmateriel i framtiden och vilka 
viktigare parametrar/kriterier måste i så fall uppfyllas? 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 
Med problemformuleringen som utgångspunkt är uppsatsens huvudsyfte att, ur 
ett systemteoretiskt perspektiv, undersöka om leasing är ett möjligt alternativ 
som försörjningsprincip för försvarsmateriel i Sverige, utgående från dagens 
materielförsörjning. Det första delsyftet är att undersöka vilka olika former av 
leasing som existerar och i vilken omfattning de kan vara aktuella som 
materielförsörjningsprincip för Försvarsmakten samt att identifiera viktigare 
parametrar/kriterier. Det andra delsyftet är att undersöka vilka konsekvenser 
och begränsningar leasing som materielförsörjningsprincip kan få för 
Försvarsmaktens förmågor vid ett förändrat omvärldsläge (kris/krig), nationellt 
och internationellt. 
 
                                                 
9 Regeringen, Proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, Stockholm,  
   Försvarsdepartementet, 2001, s 220.  
10 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar  
    inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7, Stockholm, 2003, s 161-165.  
    Hädanefter PerP 7, 2003. 
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1.3.2 Frågeställningar 
För att uppnå syftet med uppsatsen skall följande frågeställningar besvaras: 
 
 Är leasing ett alternativ för att ersätta/komplettera dagens principer för 

försörjning av försvarsmateriel och i så fall, vad krävs och i vilka former? 
 Vilka konsekvenser/begränsningar kan leasing komma att innebära för 

Försvarsmaktens förmåga vid ett förändrat omvärldsläge (kris och krig), 
nationellt och internationellt? 

 
1.4 Avgränsningar och antaganden 

Inom denna uppsats har följande avgränsningar och antaganden gjorts: 
 
Uppsatsen skrivs med tonvikt lagd på makronivån, helhetsförståelse, och 
genomförs i huvudsak som en principdiskussion avseende leasing och dess 
möjligheter/begränsningar som en försörjningsprincip av försvarsmateriel. 
Motivet till denna avgränsning är att uppsatsens problemformulering, syfte och 
frågeställningar ger vid handen att diskussionen bör genomföras avseende 
principiella faktorer och inte mot specifika detaljkunskaper inom 
ämnesområdet. Mer djupgående ekonomiska och/eller skattetekniska 
parametrar och kalkyler avgränsas av samma anledning bort. 
 
Uppsatsen avgränsas till att i huvudsak omfatta operationell leasing och endast 
i mindre del avhandla andra former av leasing, här främst finansiell leasing. 
(En beskrivning av leasing görs i kapitel 5.1). Motivet till denna avgränsning är 
att finansiell och liknande leasingformer inte är tillåten inom Försvarsmakten 
för närvarande och utgör därmed inga realistiska alternativ.11 12 Men samtidigt 
är de vanligen förekommande på marknaden, vilket leder till att de ändå bör 
belysas, deskriptivt, i en mindre omfattning. 
 
Materielförsörjningsprocessen avgränsas till att avhandla Försvarsmaktens 
anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materielsystem för  
organisationens huvudändamål, de av statsmakten ställda fyra 
huvuduppgifterna. Motivet till avgränsningen är att leasing, i huvudsak, kan 
vara aktuell inom dessa delar av processen och där den kan utnyttjas som ett 
alternativ och/eller komplement till dagens materielförsörjning. Övriga delar av 
processen, bland annat studier, planering och verifiering/validering samt 
anskaffningen av övriga produktgrupper avgränsas av samma anledning bort. 
 
Avseende arena och materielsystem avgränsas uppsatsen till att omfatta tre 
materielsystem ur ett markarenaperspektiv. De valda materielsystemen 
avhandlar dels ett standardbetonat materielsystem vilket i stor utsträckning kan 
anskaffas ”över disk”, dels två för väpnad strid specifikt framtagna  

                                                 
11 Försvarsmakten, Försvarets Författningssamling (FFS 2000:7), Försvarsmaktens föreskrifter 
    om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning), 2000, 5 kap., 13 §, s 9.  
    Hädanefter FFS 2000:7. 
12 Försvarsmakten, Handbok Ekonomi 2002, H EK 2002, Stockholm, 2002, kap 3, p 3.2.4 och  
    p 3.2.4.2. Hädanefter H EK, 2002. 
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materielsystem (krigsspecifika). De materielsystem som avses i denna uppsats 
är dels lastbilssystem (> 8 ton), dels bekämpningssystem av eldrörstyp med 
medellång räckvidd (< 60 km), dels artillerilokaliseringsradarsystem. Motivet 
till denna avgränsning är att belysa möjligheter/begränsningar med att utnyttja 
leasing på tre differentierade materielsystem och inom samma arena. Vilka ur 
olika synvinklar kan vara aktuella för att anskaffas med leasing och som i vissa 
fall har leasats, till Försvarsmakten eller ut till andra länders krigsmakter.  
 
Uppsatsen avgränsas till att omfatta tiden från idag fram till 2010. Tiden är 
vald dels för att kunna fånga upp dagens problemställningar avseende 
materielförsörjningen, dels för att kunna belysa om leasing är en möjlig princip 
ur ett längre perspektiv, över flera försvarsbeslut. Samt i jämförelse med 
dagens anskaffade materielsystem och dess långa livscyklar. 
 
Uppsatsen avgränsas till att omfatta dagens organisation (Org 2004) inom 
Försvarsmakten med dess nuvarande fyra huvuduppgifter inom hela 
konfliktskalan. Motivet är att dessa är fastlagda i riksdagsbeslut och i huvudsak 
implementerade av dagens organisation. Samtidigt sker dagens all planering, 
utveckling, anskaffning, vidmakthållande och utbildning mot denna. 
 
Hotet mot Sverige antas under uppsatsens avgränsade tidsperiod, fram till 
2010, vara lågt. Ett direkt angrepp på Sverige från en annan nation bedöms 
osannolik inom en tioårsperiod, däremot kan hot förekomma i form av 
kränkningar av den territoriella integriteten, terror- och andra asymmetriska hot 
samt hot mot utlandsstyrkan under internationella insatser. Motivet till 
antagandet står att finna i den av statsmakten bedömda säkerhetspolitiska 
utvecklingen i närtid, i Sverige och inom det definierade intresseområdet.13 
 

1.5 Källkritik 
Som grund för uppsatsens källkritik, både ur saklighets- och 
objektivitetssynpunkt, används de källkritiska kriterierna; äkthet, oberoende, 
samtidighet och tendens.14 Uppsatsens skriftliga empiriska underlag är till 
huvuddel baserat på olika propositioner, förordningar, skrivelser och rapporter. 
Dessa källor, officiella handlingar utgivna av Riksdag, Regering och 
Försvarsmakten, är att anse som primärkällor med hög trovärdighet. Samtliga 
källor bestrider de källkritikiska kriterierna med en viss reservation för 
oberoende kriteriet, då det kan vara svårt att spåra ursprunget för vissa delar, 
utgående från en bristande fotnotsättning. Det övriga skriftliga underlaget kan i 
vissa fall anses vara primärkällor, t ex arbetshandlingar och interna dokument 
från Försvarsmakten, medan andra är att anse som sekundärkällor, främst 
avseende speciallitteratur och information via andra medier. I de förstnämnda 
fallen är de källkritiska kriterierna uppfyllda på motsvarande sätt som i det 
tidigare medan det i de senare fallen kan återfinnas vissa diskrepanser, främst 
avseende kriterierna samtidighet och tendens. 
                                                 
13 Försvarsberedningen, Vårt militära försvar – vilja och vägval, Ds 2003:34, Stockholm,  
    Försvarsdepartementet, 2003, s 25-29.  
14 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud, Lena, Metodpraktikan,  
    Stockholm, Nordstedts Juridik AB, 2002, s 303-313. Hädanefter Esaisson m fl, 2002. 
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De utvalda respondenterna, vilka beskrivs i kapitel 3.3 och bilaga 2, är samtliga 
att anse som subjektiva primärkällor. Samtliga källor uppfyller de källkritiska 
kriterierna men det kan i vissa fall finnas skillnader mellan dem, främst 
avseende samtidighet. Det källkritiska kriteriet samtidighet kan i detta fall 
ersättas med närhet och det som avses är att vissa av respondenterna är på en 
lägre nivå i materielförsörjningsprocessen, främst genomförandenivån, vilket 
innebär att deras absoluta närhet till processen är mindre. Med lägre nivå avses 
respondenter som är utnyttjare av materielsystem dagligdags och befinner sig 
därmed på den brukande nivån. Det innebär att de inte är direkt delaktiga i, har 
god närhet till, själva anskaffningen men samtidigt så är dom delaktiga och har 
god närhet till övriga delar av processen, främst under vidmakthållandefasen. 
Respondenterna kan därmed anses besitta den närhet som krävs i uppsatsen. 
 

1.6 Forskning och tidigare utgivet material 
Vid en efterforskning har det inte gått att finna något material som exakt 
avhandlar samma ämnesområde som denna uppsats, utgående från uppsatsens 
syfte, frågeställningar, teori och metod. Efterforskningen har omfattat både nu 
pågående och tidigare genomförd forskning samt utgivet material. Denna 
efterforskning har genomförts via sökning i Försvarsmaktens respektive 
Försvarets Materielverks arkiv och genom sökning på ett antal sökmotorer via 
Försvarshögskolan bibliotek. Huvudsakliga nyckelord vid sökningarna har varit 
leasing (finansiell och operationell) och materielförsörjning. Försvarsmakten 
och Försvarets Materielverk har tidigare genomfört studier/utredningar 
avseende leasing, bland annat omfattande finansiell leasing i samband med 
standardfordonsförsörjningen respektive inom ramen för ett SCM-koncept.15 
Samtidigt finns det mycket material avseende leasing inom den civila 
forskarsfären, främst inom den företagsekonomiska skolningen. Materialen kan 
till del anses kunna ha en koppling till denna uppsats men det bedöms att 
kopplingen är relativt svag utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Det 
finns dock uppsatser, inom Försvarshögskolan, som på ett eller annat sätt 
angränsar det valda uppsatsområdet men som har en annan tyngdpunkt eller 
angreppsvinkel. Exempel på dessa uppsatser är ”Val av anskaffningsformer för 
försvarsmateriel – en analys och konsekvensbeskrivning”16 och ”Forsvaret – 
effektivitet gjennom outsourcing?”.17  
 

1.7 Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet redogörs för uppsatsens grundläggande faktorer, bakgrund 
och problemformulering, vilka utgör utgångspunkten för uppsatsens syfte och 
frågeställningar. I det andra kapitlet redovisas uppsatsens teoretiska 
utgångspunkter och utgående från valet av teori formuleras därefter den modell  
                                                 
15 SCM står för Supply Chain Management och är ett begrepp/angreppssätt vilken syftar till en  
    effektivisering av materielförsörjnings- och logistikfrågor.  
    Källa: Jägestrand, Ulf, Projektledare SCM, FMV Syst Log, Intervju 2003-12-16. 
16 Zetterberg, Fredrik, Val av anskaffningsmetoder för försvarsmateriel – en analys och  
    konsekvensbeskrivning, Stockholm, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen,  
    C-uppsats med bet 19 100:2064, 2002. 
17 Fagerli, Terje, Forvaret – effektivitet gjennom outsourcing, Stockholm, Försvarshögskolan,  
    Krigsvetenskapliga institutionen, C-uppsats med bet 19 100:1050, 2001. 
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som kommer att användas för att komma fram till svar på uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Avslutningsvis redovisas de i modellen och uppsatsen 
använda beroende variablerna. I det tredje kapitlet redovisas de metoder och 
tekniker som används samt hur urvalet av respondenter och intervjuer har 
genomförts i syfte att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. 
 
Det fjärde kapitlet utgör uppsatsens första empiriska del, vilken omfattar en 
kortfattad deskription över dagens materielförsörjning till Försvarsmakten. I 
uppsatsens femte kapitel redovisas huvuddelen av det empiriska underlaget. 
Inledningsvis genomförs en deskriptiv analys över ämnesområdet leasing 
utgående från en kvalitativ studie av speciallitteratur. Därefter redovisas 
intervjusvaren kopplat till de valda variablerna. Kapitel sex omfattar analys och 
diskussion, utgående från de valda variablerna, av vad som har framkommit i 
det empiriska underlaget. Det utgör, tillsammans med det empiriska underlaget, 
en grund för att kunna dra slutsatser om möjligheten att använda leasing som 
en försörjningsprincip för försvarsmateriel och därmed svara på uppsatsens 
frågeställningar. Det sjunde kapitlet omfattar därefter en sammanfattning av 
uppsatsen och förslag på framtida forskning. Uppsatsens avslutande kapitel 
utgörs av käll- och litteraturförteckning. Uppsatsen avslutas därefter med fyra 
bilagor, vilka avhandlar definitioner och begrepp, respondentförteckning, 
intervjuunderlag samt leverantörsnivåns aktörer. 
 
2. Teori 

2.1 Teorianknytning 
Denna uppsats ämnesområde och frågeställningar synes efter en studie av olika 
teoribildningar vara lämplig att strukturera med hjälp av ett systemteoretiskt 
perspektiv18 eftersom ämnesområdet utgår från en helhet och där olika delar 
(komponenter) studeras. Materielförsörjningen av försvarsmateriel är i 
uppsatsen att anse som en helhet och där alternativa försörjningsprinciper är att 
anse som komponenter. Denna kan i sin tur brytas ned ytterligare, där leasing 
som en alternativ försörjningsprincip bildar helheten och ett antal 
varianter/former av leasing bildar de olika komponenterna. Samtidigt är 
materielförsörjningen en av flera komponenter som är en del av 
samlingsbegreppet logistik.19 Logistik inom ramen för Försvarsmaktens 
Logistik bildar i sin tur, tillsammans med insatsorganisationen och 
grundorganisationen, en helhet, insatsförsvaret.20 Försvarsmakten är därmed, 
enligt ett systemteoretiskt perspektiv, ett system av system som verkar mot en 
gemensam målsättning, vilket kan sägas bli än viktigare inom det framtida 
nätverksbaserade försvaret (NBF).21 
                                                 
18 Teoretisk ansats att formulera generella lagar för system, oavsett om de är fysikaliska,  
     biologiska, sociala etc. Källa: Nationalencyklopedin [2003-10-29]  
     http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=322207&i_word=Systemteori 
19 Förvarsmakten, Operativ inriktning för logistik OPI-4, Stockholm, Operativa  
    Insatsledningen OPIL, 2002, s 5.  
20 Försvarsmaktens informationsbroschyr, Om Försvarsmakten, Stockholm, 2003,  
    [2003-10-22], s 18.  http://www.mil.se/attachments/infobroschyr.pdf.   
21 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm, Försvarsmakten, 2002, s 81,  
    fotnot 39.  
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Systemteorin har sin grund i systemtänkandet där världen ses som en helhet, 
vilken är uppbyggd av ett antal olika komponenter av olika betydelse. En 
avgörande faktor är härmed att istället för att all uppmärksamhet koncentreras 
till helheten bör de olika komponenterna, vilka möjliggör för helheten att vara 
denna helhet, komma fram i dager. Systemtänkandet utgår därmed efter att 
förstå världen i form av helheter och dess komponenter men också dess 
relationer, funktion, sammanhang, mönster och i formen av ett mer cirkulärt 
tänkande.22 En viktig faktor är därmed att det inbördes förhållandet, relationen, 
mellan de olika komponenterna undersöks i förhållande till varandra, i relation 
till helheten och i relation till omgivningen i de fall det finns utbyte med 
omgivningen eller miljön. Ett system kan därmed också definieras som en 
mängd komponenter och relationerna mellan dem, vilka tillsammans utgör 
helheten.23  Samtidigt som allt hänger samman i ömsesidiga beroenden utav 
varierande komplexitet och där ingen del är viktigare än någon annan.24 
Ytterligare en viktig faktor inom systemtänkandet är att formulera en central 
målsättning för systemet, helheten, och för att kunna uppnå detta måste ett 
antal komponenter eller delsystem tas fram, vilka var för sig eller tillsammans 
verkar mot den centrala målsättningen, helheten.25 Ur detta kan ett antal 
grundläggande faktorer utläsas och vilka därmed kan sägas utgöra 
grundfundamentet för systemteorin. En vital faktor är att det finns en central 
målsättning för hela systemet. Utgående från denna målsättning utformas 
därefter ett antal komponenter vars mål är att bidra till förverkligandet av 
denna, enskilt eller i samverkan med andra komponenter. Härvid koncentreras 
systemteorin i hög utsträckning på relationerna mellan dessa komponenter än 
på dess interna, konstanta egenskaper. Systemteorin kan därmed sägas utgå 
från en helhetssyn, bestående av ett antal komponenter, där allting hänger 
samman och ingen del är viktigare än någon annan. 
 

2.2 Teorimodell och modellbildning 
Utgångspunkten för uppsatsen är som tidigare nämnts att analysera om leasing 
är en möjlig försörjningsprincip av försvarsmateriel. Med det som 
utgångspunkt och med ovanstående teorianknytning bör ett tillvägagångssätt 
vara att, induktivt26, använda sig av ett antal komponenter, beroende variabler, 
för att analysera om leasing är en möjlig framtida försörjningsprincip. Eftersom 
leasing är/kan vara en del i det större systemet, materielförsörjningen, har ett 
antal komponenter vilka påverkar denna valts ut. Dessa påverkar dels den 
enskilda försörjningsprincipen, leasing, dels hela systemet, 
materielförsörjningen av för försvarsmateriel.  
 
                                                 
22 Öquist, Oscar, Systemteori i praktiken, Stockholm, Förlagshuset Gothia, 2003, s 7-15.  
    Hädanefter Öquist, 2003. 
23 Storhagen, Nils G., Materieladministration och logistik – grunder och valmöjligheter  
    (2.upplagan), Malmö, Liber ekonomi, 1995, s 177. 
24 Öquist, 2003, s 7-15. 
25 Churchman, C. West, Systemanalys, Stockholm, Gotab, 1978, s 13-22. 
26 Slutledning/slutsats av något man har observerat empiriskt, i vilken man sluter sig till ett  
    generellt samband från ett antal enskilda fall (här; beroende variabler).  
    Källa:  Nationalencyklopedin [2004-02-09]            
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211234  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2000 
ChP 02-04 
Mj Mikael Dahlin 2004-05-18 Sid 12 (59) 
 
De valda komponenterna, beroende variablerna, är: 
 
 Form, Struktur och Roller 
 Säkerhet och Utveckling 
 Konfliktnivåer, nationellt och internationellt 
 Materielsystemspecifikt (främst mot materielsystemen) 

 
För att ytterligare belysa de beroende variablernas påverkan, kommer dessa 
även att användas på nedanstående materielsystem, vilka är en form av variabel 
i det större systemet/helheten. Det görs främst inom ramen för den sistnämnda 
variabeln, materielsystemspecifikt. De identifierade materielsystem är: 
 
 Lastbilssystem (> 8 ton) 
 Bekämpningssystem av eldrörstyp med medellång räckvidd (< 60 km) 
 Artillerilokaliseringsradarsystem 

 
Utgående från det ovanstående har en teorimodell bildats med systemteorin 
som grund. Modellen, vilken är en vidareutveckling av teorin27, tar sin 
utgångspunkt i att den centrala målsättningen (helheten) utgörs av leasing som 
försörjningsprincip. Efter en inledande definitionsfas, kommer leasing att 
analyseras utifrån fyra komponenter, beroende variabler. Dessa kommer även 
att användas mot de tre identifierade materielsystemen. De beroende 
variablerna är valda dels för att de utgör en viktig förutsättning för den centrala 
målsättningens genomförbarhet i modellen, dels för att de utgör en viktig 
förutsättning i det större systemet, materielförsörjningen. Utgående från 
resultaten av denna analys kommer därefter ett antal slutsatser kunna dras om 
möjligheterna för att utnyttja leasing som en försörjningsprincip av 
försvarsmateriel. Eller med andra ord som en del i det större systemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Utvisande uppsatsens teorimodell, vilken tar utgångspunkt i systemteorin. 

                                                 
27 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (2:a upplagan), Lund, Studentlitteratur, 1996, s 37.  
    Hädanefter Ejvegård, 1996. 

 
 
 
 

Systemteori 

 
 
Möjlig 

princip? 

Säkerhet och 
Utveckling

Konfliktnivåer, 
nat/int 

Form, Struktur 
och Roller

Definition 

M
t 
r 
l 
 

Materielsystem-
specifikt 

 
Leasing 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS beteckning 19100:2000 
ChP 02-04 
Mj Mikael Dahlin 2004-05-18 Sid 13 (59) 
 

2.3  Variabler 
De beroende variabler som har valts i uppsatsen utgår från att de dels påverkar 
den enskilda försörjningsprincipen, dels systemet som helhet. I sammanhanget 
finns det en mängd av möjliga variabler utgående från uppsatsens 
ämnesområde men motivet till att dessa har valts är främst att de anses, 
övergripande, kunna användas för att analysera och identifiera om leasing är en 
möjlig försörjningsprincip. 
 
Den första variabeln Form, Struktur och Roller syftar till att granska och 
identifiera om leasing, principiellt, är en möjlig försörjningsprincip av 
försvarsmateriel för Försvarsmakten och hur den i så fall bör/kan utformas. En 
annan viktig del är att granska vilken påverkan leasing får för rollspelet mellan 
de olika aktörerna i processen samt vilken påverkan den kan innebära för 
Försvarsmaktens organisation. Säkerhet och Utveckling är den variabel som 
syftar till att identifiera och granska vilka krav Försvarsmakten måste ställa på 
ett materielsystem som tillhandhålls organisationen via ett leasingavtal. 
Parallellt syftar variabeln till att identifiera de möjligheter som 
industrin/leverantörerna har inom ett leasingavtal för att uppfylla 
Försvarsmaktens olika kravställningar. Dessa utgör sedan några av 
grundstenarna för de parametrar och kriterier som måste uppfyllas för att 
leasing skall vara en möjlig försörjningsprincip i framtiden. Variabeln 
Konfliktnivåer, nationellt och internationellt syftar här till att granska och 
identifiera den påverkan ett leasingavtal har för Försvarsmaktens förmåga att 
verka inom hela konfliktskalan och på alla nivåer, nationellt och internationellt. 
Därutöver granskas de olika industriernas/leverantörernas inställning, vilja och 
möjligheter till att understödja detta i form av leasing. Materielsystemspecifikt 
(endast mot materielsystemen) är den fjärde variabeln, vilken granskar och 
identifierar om leasing är en möjlig materielförsörjningsprincip för de 
identifierade materielsystemen. Därutöver granskas och identifieras vilka olika 
parametrar och kriterier som är viktiga vid för Försvarsmakten ett leasingavtal. 
 
3. Metod 

3.1 Metod 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar har den kvalitativa 
metoden valts, vilken innebär en ringa grad av formalisering och har ett primärt 
syfte, förståelse. Det centrala för metoden är att genomföra insamling av 
information, dels för en djupare förståelse av problemet, dels för att kunna 
beskriva helhetsbilden av det aktuella sammanhanget.28 Motivet till valet av 
den kvalitativa metoden står främst att finna i uppsatsens ämnesområde och 
problemformulering, att med andra ord bibringa en djupare förståelse för 
problemet som studeras och om det är möjligt att använda i framtiden. Genom 
att studera de olika aktörernas tankar/inställningar beskrivs det unika och 
avvikande avseende deras uppfattning om ämnesområdet, leasing. Uppsatsens  
                                                 
28 Holme, Idar Magne; Krohn Solvang, Bernt, Forskningsmetodik – om  
    kvalitativa och kvantitativa metoder (3.upplagan), Lund, Studentlitteratur, 1997, s 14.  
    Hädanefter Holme; Krohn Solvang, 1997.   
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empiri inhämtas dels från speciallitteratur och dokument, dels från intervjuer 
med respondenter med närhet till ämnesområdet. 
 

3.2 Tekniker 
Mot bakgrund av att uppsatsen skrivs enligt den kvalitativa metoden har 
teknikerna kvalitativ intervju med öppna svarsalternativ samt studier och 
analys av litteratur och dokument använts som faktainsamlingsmetod. Den 
kvalitativa intervjun syftar till att skapa ett ökat informationsvärde och 
förutsättningar för djupare/mer fullständiga uppfattningar och tolkningar av 
uppsatsens ämnesområde. Fördelen med kvalitativa intervjuer ligger främst i 
att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation, där intervjuaren 
utöver mycket lite styrning. Strävan skall tvärtom vara att låta intervjupersonen 
påverka utvecklingen av intervjun och delge sina egna synpunkter.29 Motivet 
till valet av dessa tekniker beror på i vilken omfattning olika källmaterial har 
kunnat inhämtas men den delvis begränsade tillgången till skriftligt 
källmaterial är den grundläggande orsaken till att den kvalitativa intervjun 
utgör tyngdpunkten i uppsatsens faktainsamling. 
 

3.3 Respondenter  
I uppsatsen har de kvalitativa intervjuerna utformats och genomförts enligt 
modellen för respondentundersökning och som samtalsintervjuundersökning. 
Utgående från uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar är det 
den enda möjliga modellen för att införskaffa det empiriska underlaget, de 
intervjuade måste vara insatta i ämnesområdet och ha egna tankar/åsikter om 
det. Urvalet av respondenter utgör därmed en avgörande faktor, då avsikten 
med att genomföra kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och 
skapa en grund för djupare/mer fullständiga uppfattningar om det 
ämnesområdet. Slutsatsen blir att valet av respondenter är vitalt och inte kan 
göras slumpmässigt utan urvalet måste görs systematiskt utifrån vissa kriterier, 
urvalsfaktorer. Målsättningen med det systematiska urvalet är att få ett så stort 
informationsinnehåll som möjligt genom största möjliga variationsbredd.30  
 
Den första urvalsfaktorn och grunden för urvalet av respondenter bygger på en 
inledande identifiering av olika aktörer inom Försvarsmaktens 
materielförsörjningsprocess. Därefter genomfördes motsvarande identifiering 
av olika industrier/leverantörer samt leasingföretag på marknaden och mot de 
valda materielsystemen. Dessa nivåindelades därefter beroende på vilken del 
av materielförsörjningsprocessen de deltager/verkar i men samtidigt ska det 
påpekas att de identifierade aktörerna i vissa fall även kan verka på andra 
nivåer än det som avses i denna uppsats. Nivåindelning med identifierade 
aktörer är följande (leverantörsnivåns aktörer presenteras kortfattat i bilaga 4): 
 
 
 
 
                                                 
29 Holme; Krohn Solvang, 1997, s 99-105. 
30 Ibid.  
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Beslutsnivån 
KRI Uh 
KRI Mark 

Försörjningsnivån  
Försvarets Materielverk 
Försvarsmaktens Logistik 

Genomförandenivån 
T2 
A9 

Leverantörsnivån 
Volvo Lastvagnar AB                             Bofors Defence AB 
Scania AB                                               Alvis Hägglunds AB 
Lease Plan Sverige AB                           Ericsson Microwave Systems AB     

 
Den andra urvalsfaktorn utgörs av en identifiering av befattningshavare inom 
respektive nivå och enhet, vilka är delaktiga och/eller besitter god kunskap 
inom materielförsörjningsprocessen samt är insatta i uppsatsens ämnesområde. 
I enstaka fall är någon att anse som informant (här; Lease Plan), främst med 
hänsyn till vissa bristande kunskaper avseende materielförsörjningen till 
Försvarsmakten men som parallellt besitter stora kunskaper och erfarenheter 
avseende leasing i omfattande kvantiteter. Respondenterna redovisas ytterligare 
i bilaga 2. Motivet till urvalet är främst att respondenterna utifrån stor bredd 
och på olika nivåer, såväl militärt som inom industri/leverantör, ska  
kunna ge egna åsikter och belysa om leasing är en möjlig försörjningsprincip. 
Samtidigt har det varit av avgörande betydelse att respondenterna är eller har 
varit delaktiga alternativt haft insyn i dagens materielförsörjningsprocess samt 
att de har insikt om leasing som försörjningsprincip. 
 
De identifierade respondenterna har därefter tillfrågats om de är villiga att låta 
sig intervjuas, varvid de vid tillfrågandet inte känt till vilka de övriga 
respondenterna är. Samtliga har därefter fått intervjuunderlaget, vilket 
redovisas i bilaga 3, sig tillsänt före intervjutillfället kompletterat med en mer 
ingående förklaring av uppsatsens syfte och målsättning. Motivet är att ge de 
respondenter som önskar förberedelsemöjligheter. Intervjuunderlaget och dess 
frågeställningar har utformats med uppsatsens identifierade/valda variabler 
som grundläggande teman och på ett så språkligt korrekt och strukturerat sätt 
som möjligt. Objektivitet har eftersträvats vid utformningen och där 
frågeställningarna är neutrala till sin karaktär. Motivet är att frågeställningarna 
inte på något sätt får vara styrande för respondenternas möjlighet att avge sina 
personliga tankar och åsikter likväl som de inte heller får belysa författarens 
personliga åsikter om ämnesområdet. Intervjuerna genomfördes i huvudsak på 
respondentens arbetsplats, i en van och säker miljö, alternativt på en av denne 
föreslagen plats och utan någon större tidspress. Intervjuerna spelades in på 
band och har i efterhand nedtecknats så ordagrant som möjligt. Alla 
respondenter informerades vid intervjutillfället om att de angivna svaren 
kommer behandlas anonymt och redovisas i ett kodat system. Underlag för 
kodsystem, kassettband och utskrifter av intervjuerna finns hos författaren. 
 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Uppsatsens reliabilitet, pålitlighet, får sammantaget anses vara hög. Det skrivna 
empiriska underlaget består bland annat av propositioner, förordningar, 
skrivelser, rapporter och får anses ha hög reliabilitet med hänsyn till dess 
officiella status. Andra interna dokument, arbetshandlingar, speciallitteratur 
och information via andra medier som använts i uppsatsen får anses vara av  
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god reliabilitet. Reliabiliteten hos det empiriska underlaget från intervjuer får 
anses vara hög. De olika respondenterna har med avsikt valts ut för att de, på 
olika nivåer men med likartade befattningar/arbetsuppgifter, har kunskaper om 
Försvarsmaktens nuvarande materielförsörjningsprocess och besitter kunskaper 
och närhet med bäring mot uppsatsens ämnesområde. 
 
Även uppsatsens validitet, giltighet, får sammantaget anses vara hög. 
Respondenterna har valts ut för att kunna belysa om leasing är en möjlig 
materielförsörjningsprincip ur ett brett perspektiv. Från högsta ledning i 
Högkvarteret till stridsfältet och själva genomförandenivån, här exemplifierat 
med T2 och A9, samt ur ett industri/leverantörsperspektiv. I och med att flera 
informationskällor har utnyttjats innebär det en ökad möjlighet att verifiera 
eller falsifiera uppsatsens frågeställningar. Den valda intervjumetoden innebär 
också att uppsatsens validitet har förstärkts även om det i vissa fall kan finnas 
ett visst egenintresse i vissa av de avgivna svaren. Det studerade skrivna 
empiriska underlaget får med hänsyn till sin, huvudsakliga, officiella status 
anses inneha god validitet. 
 
4. Dagens materielförsörjning 

Dagens materielförsörjning till Försvarsmakten syftar till att kvalitativt och 
kvantitativt samt till lägsta kostnad tillgodose behovet av materielsystem och 
övriga produktgrupper.31 Den skall härvid inriktas så att Försvarsmaktens 
operativa behov inklusive behov av kompetens på kortare och längre sikt 
tillgodoses.32 För att genomföra det och därmed uppfylla statsmaktens 
inriktning, delas materielförsörjningsprocessen in i ett antal delprocesser. 
Huvudprocessen för planeringen av materielförsörjningen, 
planeringsprocessen33, genomförs i huvudsak centralt inom Försvarsmakten. 
Huvudaktörerna inom denna process är dels strategiledningen vilka ger och 
implementerar den övergripande inriktningen av verksamheten, dels 
krigsförbandsledningen vilka planerar och styr materielförsörjningen. 34 35 
Planeringsprocessen tar sin utgångspunkt i ett antal delfaktorer och vilka styr 
materielförsörjningen. Dessa omfattas främst av perspektivplaner, program- 
och förmågeplanering (inkl förbands- och materielmålsättningar, 
TOEM/TTEM), försvarsmaktsplaner (FMP) och materielplaner (MP).36 
 
Planeringsprocessen utgör därefter grunden för och styrningen av en tvådelad 
produktionsprocess. Inom Försvarsmakten avser produktionsprocessen, eller 
materielprocessen, de faser en förnödenhet befinner sig i dess livscykel. 
Processen består av tre faser; utveckling, vidmakthållande och avveckling. De 
huvudsakliga aktörerna är krigsförbandsledningen och Försvarsmaktens  

                                                 
31 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred, H UhFred,  
    Stockholm, 1997, s 13-15. Hädanefter H UhFred, 1997.   
32 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakten, Stockholm,  
    Försvarsdepartementet, 2003, s 18. Hädanefter Regleringsbrevet, 2004. 
33 H UhFred, 1997, s 13-15. 
34 SOU 2001:21, s 48. 
35 H UhFred, 1997, s 13-14. 
36 RRV 2000:23, s 62. 
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Logistik men till del också Försvarsmaktens förband, skolor och centra. Den 
andra produktionsprocessen syftar till att tillgodose Försvarsmakten med de 
förnödenheter planeringsprocessen anger via ett antal steg vilka bland annat 
omfattar anskaffning, utveckling och modifiering. Huvudaktören är här 
Försvarets Materielverk, vilken dels skall verka sammanhållande på ett 
övergripande plan, dels leda anskaffningen. Inom ramen för processen sker 
även kontaktutbytet med industrin/leverantörer, sista länken i kedjan, vilka 
ansvarar för konstruktion, produktion och/eller leverans.37 38 
 
För att bryta ned det till materielförsörjningen av ett specifikt materielsystem, 
så omfattar processen ytterligare skeden, utgående från ovanstående. 
Inledningsvis genomförs normalt studier, forskning och teknikutveckling, 
vilket syftar till att analysera behov och pröva nya möjligheter. Olika åtgärder 
för att tillgodose de uppkomna behoven analyseras och prioriteras därefter i 
materielplanen. Det leder till att olika krav för materielsystemet kan 
specificeras och en beställning läggs ut, antingen för utveckling och senare 
produktion eller för anskaffning av redan utvecklad materiel. Efter leverans 
verifieras och valideras materielsystemet, för att därefter driftsättas och 
vidmakthållas. Under materielsystemets livscykel kan det därefter vara aktuellt 
att återupprepa delar av dessa skeden för att vidareutveckla och/eller modifiera 
materielsystemet innan det slutligen avvecklas.39 
 
Principen för dagens materielförsörjning bygger i huvudsak på användandet av 
fyra anskaffningsformer; egenutveckling, utveckling i samverkan med andra 
länder, anskaffning av redan utvecklade system och vidareutveckling av 
befintliga system.40 Huvudformen för att finansiera anskaffningen är genom att 
Försvarsmakten tar lån i Riksgäldskontoret, vilket anges med följande utdrag 
ur Verksamhetsordning för Försvarsmakten (VFM): 
 
”Investeringar i sådana anläggningstillgångar för verksamheten som har ett värde av lägst  
10 000 kr och en livslängd om minst tre år får beslutas av lägst chef för en organisationsenhet 
samt av Högkvarteret vad avser centralt anskaffade förnödenheter. Dessa investeringar skall 
finansieras med lån i Riksgäldskontoret...” 41 
 
5. Empirisk undersökning 

5.1 Leasing – definition, begrepp och bakgrund 

5.1.1 Inledning 

Detta kapitel syftar till att ge en deskriptiv bakgrundsbild över leasing, dess 
historia, dess olika former, en definition av begreppet och dess innebörd samt 
hur leasing används inom Försvarsmakten idag. 
 
 
                                                 
37 H UhFred, 1997, s 13-14. 
38 SOU 2001:21, s 48. 
39 Ibid, s 117-118. 
40 FOI FoRMA 2001, s 39. 
41 FFS 2000:7, 5 kap., 13 §, s 9. 
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5.1.2 Historik 
Leasing har under årtusenden utnyttjats vid olika former av transaktioner och 
finansieringar, t ex avseende jord- och landområden, gruvor, fartyg samt 
slavar.42 I dess modernare utformning kan leasing spåras till mitten av 1800-
talet och har sitt ursprung i USA och leasing av hästdragna vagnar, ”conesta-
vagnar” vid exploateringen av den amerikanska kontinenten. Det fick ett antal 
efterföljare, bland annat telefonapparater och skotillverkningsmaskiner men 
den var länge koncentrerad till ett fåtal produkter och företag. Alla företag hade 
dock inte möjlighet att erbjuda marknaden sina produkter på det sättet, vilket 
från början av 1900-talets innebar grunden för bildandet av ett antal 
leasingbolag.43 Utvecklingen i USA innebar en mycket snabb tillväxt av 
leasingbolag men efterhand också sammanslagningar av dessa till större och 
kraftfullare enheter. Leasingbolagen var normalt självständiga enheter men de 
förekom även som en del av ett företag eller banker. Leasing spred sig 
efterhand till Europa och i Sverige bildades de första leasingbolagen under 
mitten av 1960-talet och de var som mest omkring 350 st i jämförelse mot 
dagens 60-70 st.44 Utvecklingen av leasing i både Sverige och övriga Europa 
följer i mångt och mycket utvecklingen på den amerikanska markanden.45 
 

5.1.3 Definition 
Leasing definieras i svensk litteratur och uppslagsverk bland annat som: 
 
”… kreditform som innebär att företag i stället för att köpa utrustning (t ex maskiner, bilar, 
datorer) hyr denna av tillverkare eller leasingbolag under bestämd tid mot leasingavgift. 
…man skiljer mellan operationell och finansiell leasing……ett sätt att klara av finansieringen 
av en investering och fördelarna är att företaget inte behöver binda rörelsekapital i 
anläggningar……eftersom leasingobjektet utgör säkerhet.”46 
”Termen leasing har sålunda kommit att beteckna dels avtalskonstruktioner vars syfte är att 
mot vederlag upplåta nyttjanderätt till lös egendom på längre tid och dels avtalskonstruktioner  
vars syfte är finansiellt och således närmast är ett alternativ till avbetalningsköp eller andra 
former av kreditköp.”47 

”Med leasing menas i detta arbete avtal som överför nyttjanderätt, men ej äganderätt från 
leasegivare till leasetagare. De periodiska leasingavgifterna skall helt eller delvis vara ägnade 
att täcka del av leasegivarens kredit- och avskrivningskostnader för leasingobjektet.”48 
 
Andra definitioner, här ur engelskspråkig litteratur och uppslagsverk, är:  
 
”Hiring equipment, such as a car or a piece of machinery, to avoid the capital cost involved in 
owning it. …The equipment is then an asset of the leasing company rather than the lessor.  
…Sometimes a case can be made for leasing rather than purchasing, on the grounds that some 
equipment quickly becomes obsolete.”49 

                                                 
42 Nyström, Jan-Åke, Leasing (3:e upplagan), Lund, Studentlitteratur, 1983, s 39, not 2.  
    Hädanefter Nyström, 1983. 
43 Ibid, s 8. 
44 Elias, Karl-Erik, Marknads- och Försäljningsdirektör, Lease Plan Sverige AB, Intervju  
    2003-11-28, Övrigt. 
45 Nyström, 1983, s 8. 
46 Nationalencyklopedin [2003-11-26], http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238859 
47 Nyström, 1983, s 7. 
48 Green, Erling, Leasing i Sverige, Lund, Studentlitteratur, 1985, s 28.  
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“A contract for the exclusive possession of property… …Two important requirements for the lease 
are that the lessee have exclusive possession (nonexclusive possession would call for a license) 
and the lessor`s term of interest in the property be longer then the term of the lease…”50 
 
Exemplen på definitioner visar att leasing är ett relativt vitt begrepp vilket kan 
omfatta många komponenter, delar och områden men sammantaget är dessa 
definitioner relativt likartade, oavsett ursprung och tolkning. 
Sammanfattningsvis kan några gemensamma nämnare utläsas, vilka är vitala i 
samband med leasing. De gemensamma nämnarna är bland annat kredit- eller 
finansieringsform, leasegivare och leasetagare, leasingavgift, nyttjanderätt och 
äganderätt samt former av leasing. Dessa är i de flesta fall grundläggande 
faktorer i alla former av leasingavtal och dess respektive betydelse och 
inbördes förhållande kommer att beskrivas nedan. 

5.1.4 Vad är leasing 
Leasing kan beskrivas som en kredit- eller finansieringsform för hur en kund 
(här; leasetagare) i stället för att köpa en viss förnödenhet, hyr denna av en 
tillverkare eller finansbolag (här; leasegivare) under en bestämd tid och mot en 
viss leasingavgift. Uthyraren är här densamma som leasegivaren, vilken agerar 
som egen aktör eller som ett mellanled mellan leasetagaren och 
industrin/leverantören. En av utgångspunkterna är att det är 
användningen/nyttjandet av förnödenheten som ger verksamheten dess resultat, 
ägandet är inte det väsentliga då leasing innebär rättighet att nyttja 
förnödenheten på samma sätt som vid ett inköp.51 En av de mer fundamentala 
faktorerna är därmed nyttjanderätten. Ett leasingavtal bygger på att det är 
leasegivaren som äger förnödenheten under hela avtalsperioden medan 
nyttjanderätten upplåtes till leasetagaren. Avtalets löptid, normalt 3-7 år, 
varierar utifrån flera olika faktorer, bland annat förnödenhetens ekonomiska 
livslängd, dess speciella funktion/förmåga samt avtalets form och omfattning.52 
Ansvaret för den leasade förnödenheten ligger under hela avtalstiden hos 
leasetagaren, vilken ska tillse att den är brukbar enligt avtal och i vissa fall, 
beroende på leasingform, även är ansvarig för dess underhåll och vård. 
 
Ett leasingavtal kan i huvudsak jämföras med ett avbetalnings- eller kreditköp 
med den avgörande skillnaden att förnödenheten efter avtalstidens slut kvarstår 
som leasegivarens egendom. Någon skyldighet från leasetagarens sida att 
införskaffa förnödenheten efter avtalets utgång föreligger ej, utan det skulle i 
sig kunna äventyra avtalets status för nyttjanderätt. Det förekommer dock 
leasingavtal där köpoption eller möjligheter till avtalsförlängning ingår. 
Avgiften som leasetagaren betalar är härmed att anse som en hyresavgift för de  
 
                                                                                                                                 
49 Oxford Reference Online [2004-01-13], 

http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?entry=t20.e2042&srn=1&ssid=69192
6113#FIRSTHIT 

50 The New Encyclopædia Britannica (15th Edition), Chicago, Encyclopædia Britannica Inc.,  
    1997, vol 7, s 225.   
51 Riksrevisionsverket, RRV rapport 1987:768 - Statliga myndigheters leasing, Stockholm,  
    1988, s 13. Hädanefter RRV 1987:768. 
52 Riksrevisionsverket, RRV rapport Fu 1991:11 – Leasa dyrt eller köpa billigt –  
    statliga myndigheters leasing, Stockholm, 1991, s 11. Hädanefter RRV Fu 1991:11. 
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kostnader som leasingobjekt medför för leasegivaren. Kostnader som till 
huvuddel består av finansiering av förnödenhetens inköpspris, kredit- och 
räntekostnader samt övriga ev tillägg och utgifter inom avtalet.53 
 
I den studerade litteraturen anges ett antal motiv för och när leasing kan vara en 
alternativ finansieringsform. De flesta av motiven rör ekonomiska faktorer, t ex 
lägre krav på säkerhet och mindre belastning på företagets likviditet samt olika 
skatte- och bokföringsmässiga fördelar.54 Andra exempel är att minska 
finansiella- och transaktionskostnader alternativt/eller dela riskerna, 
förnödenhetens restvärde, mellan leasegivare och leasetagare.55 Ytterligare 
motiv är när förnödenheten anskaffas för kortare tidsperioder samt när 
förnödenheten är komplex och/eller kräver speciell kompetens. Ett annat 
exempel är när förnödenheten snabbt blir föråldrad genom teknisk utveckling 
och verksamheten kräver en fortlöpande anpassning.56 Samtidigt anges ett antal 
nackdelar med leasing, vilka här anges ur ett svenskt myndighetsperspektiv. En 
nackdel är att leasing är ett förhållandevis, något dyrare finansieringsalternativ. 
Bakgrunden står främst att finna i att leasingavgiften, förutom att täcka för 
leasegivarens kostnader, även bland annat innefattar ev kredit- och 
räntekostnader. Kostnader som normalt inte uppkommer i någon större 
omfattning i nuvarande anskaffningsformer. En annan nackdel är att de 
kostnader som ett leasingavtal medför, i form av leasingavgifter, sträcker sig 
över längre tidsperioder medan dagens anskaffning görs utifrån att alla 
kostnader under det innevarande året skall belasta de medel som anslås för 
budgetåret.57  

5.1.5 Former 
Det finns flera olika former för hur ett leasingavtal kan utformas beroende  
på ett antal faktorer, intressenter i processen samt vilken typ av förnödenhet som 
avses. De i litteraturen identifierade, huvudsakliga, formerna är:  
 
Finansiell leasing 
Syftet med finansiell leasing, för leasegivaren, är att genom leasingavgifter 
täcka för förnödenhetens anskaffningsvärde (eller med andra ord successivt 
minskande marknadsvärde) samt finansiella kostnader. Avtalet har därmed en 
ren finansiell funktion, att finansiera införskaffandet av förnödenheten och 
avtalet omfattar normalt tre parter (leverantör, leasegivare och leasetagare). 
Avtalet anpassas i huvudsak till förnödenhetens ekonomiska livslängd, i de 
flesta fall mellan 3-7 år men även längre tidsperioder förekommer. Normalt är 
inte avtalet uppsägningsbart i förtid och det kan i de flesta fall förlängas för 
ytterligare tidsperioder. Leasetagaren står vid finansiell leasing för alla 
förnödenhetsrelaterade kostnader, t ex skatt, försäkring, service och 
underhåll.58 59 60 
                                                 
53 RRV 1987:768, s 10-11. 
54 Ibid, s 12-13.  
55 Schallheim, James S., Lease or buy – Principles for sound decision making, Boston,  
    Harvard Business School Press, 1994, s 6-14. Hädanefter Schallheim, 1994. 
56 RRV Fu 1991:11, s 19-20. 
57 RRV Fu 1991:11, s 20-21. 
58 Nyström, 1983, s 10-11. 
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Operationell leasing  
Det finansiella incitamentet är en vital faktor även inom operationell leasing 
men denna form av leasing har en annan tyngdpunkt och innebörd. 
Operationell leasing används främst för förnödenheter som bedöms ha ett högt 
restvärde vid avtalets utgång. Parterna är här normalt endast två, leasetagare 
och leverantören/leasegivare. Avtalsperioden är oftast kortare än 
förnödenhetens ekonomiska livslängd. Normalt avses här löptider över 2-5 år 
men även kortare och avsevärt längre avtalsperioder förekommer. Vid 
operationell leasing ansvarar leasegivaren normalt för alla åtaganden och 
kostnader gentemot förnödenheten, t ex service, underhåll, skatter och dessa 
kostnader är inkluderade i leasingavtalet. Operationella leasingavtal är möjliga 
att säga upp men avtalen upprättas vanligtvis med långt utvecklade möjligheter 
till förlängning, vilket i de flesta fall innebär att förnödenheten byts mot en ny, 
modernare form/variant.61 62 63 
 
Övriga former 
Investor leasing är en form av finansiell leasing vilken främst används vid 
mycket stora investeringskostnader och med lång ekonomisk livslängd. 
Leasegivaren är här en mellanhand, en form av 3:e part.64 Sale-lease-back är en 
annan form av finansiell leasing som bygger på principen att en egen ägd 
förnödenhet säljs/avyttras, för att därefter leasa tillbaka samma förnödenhet. 
Denna form är inte tillåten att utnyttjas av myndigheterna inom 
statsförvaltningen, då dessa inte utgör någon självständig juridisk person utan 
utövar rollen som ägarföreträdare för statsmaktens tillgångar.65 

5.1.6 Leasing inom Försvarsmakten idag och i framtiden 
Den normala principen för finansiering av materielförsörjningen, vilket 
redovisades i kapitel 4, är genom lån i Riksgäldskontoret.66 Samtidigt finns det 
andra tillåtna kredit- och finansieringsformer, varav leasing är en av de tillåtna 
inom all statlig verksamhet men det krävs uppfyllande av ett antal 
faktorer/krav. Den viktigaste faktorn/kravet är följande och gäller oavsett om 
det avser operationell eller finansiell leasing: 
 
”Ett avtal om hyra eller hyrköp (leasing) får träffas under förutsättning att det, sett över hela 
den ekonomiska livslängden, leder till en lägre kostnad för staten än anskaffning genom köp.”67 
 
Finansiell leasing är idag inte tillåten inom Försvarsmakten och det främsta 
motivet står att finna i det interna kravet på en fullödig kontroll över 
resursförbrukningen.68 Handbok Ekonomi 2002 anger även följande:  
                                                                                                                                 
59 RRV Fu 1991:11, s 11, 17-18. 
60 Schallheim, 1994, s 19-20. 
61 Nyström, Jan-Åke, 1983, s 10-11. 
62 RRV Fu 1991:11, s 11, 17-18. 
63 Schallheim, 1994, s 20-21. 
64 RRV Fu 1991:11, s 11, 17. 
65 RRV Fu 1991:11, s 18-19. 
66 Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), 1996, 5 §. Hädanefter SFS 1996:1188. 
67 Ibid, 12 §. 
68 Försvarsmakten, Finansiell leasing som verktyg inom standardfordonsförsörjningen,  
    Högkvarteret, GRO CONTR, skrivelse 14 511:60726, 2003-01-14, s 1-2. 
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”Finansiell leasing leder sällan till lägre kostnader för staten än anskaffning genom köp och 
finansiell leasing skall avräknas mot låneramen. Bland annat av dessa skäl är det… … inte 
tillåtet inom Försvarsmakten att teckna avtal om finansiell leasing.” 69 
 
Samtidigt betonar samma handling vikten av att särskilja mellan finansiell och 
operationell leasing, då den senare fortfarande är en tillåten finansieringsform. 
Här påpekas särskilt den svåra gränsdragningen som kan uppkomma mellan de 
olika formerna och vikten av att därför noggrant klassificera finansieringen 
samt att dokumentera skälen till att avtalet klassificerades som operationell 
leasing.70 Operationell leasing förekommer idag i en viss men relativt liten 
omfattning inom Försvarsmakten. Här avses främst korttidsförhyrning av 
fordon under tidsperioder med hög belastning och förhyrning av 
kontorsrelaterad utrustning, t ex datorer och kopiatorer.71  Upphandlingen av 
dessa leasingavtal sker i huvudsak centralt för hela Försvarsmakten och då med 
Försvarsmaktens Logistik som huvudaktör.72  
 
Det finns dock tillfällen där Försvarsmakten har använt och även idag använder 
sig av leasinginstrumentet. Ett vanligen förekommande tillfälle är i samband 
med transporter av utlandsstyrkan, främst avseende personal och lättare 
materiel.73 Andra tillfällen är när materielsystem behövs för 
kompetensutveckling inom ramen för olika projekt eller inför införandet av nya 
materielsystem. Några exempel är leasingen av två pansarhaubitsar inom 
ramen för Artilleridemonstratorprojektet (ArtDEMO) och vid införandet av 
helikopter 14 respektive helikopter 15, vilket i dessa fall främst har rört sig om 
operationell leasing.74 Samtidigt finns det exempel på där Försvarsmakten har 
utnyttjat sig av finansiell leasing som instrument för att finansiera 
anskaffningen av vissa materielsystem. Anskaffningen av begagnade tyska 
stridsvagnar (Strv 121) i mitten av 1990-talet är ett exempel.75 I andra fall 
agerar Försvarsmakten leasegivare och leasar ut materiel till andra länders 
krigsmakter. Försvarsmakten har bland annat leasat ut stridsfordon 90 och 
artillerilokaliseringsradar och kommer under det närmaste decenniet att leasa ut 
JAS 39 till Ungern respektive Tjeckien. I vissa fall har det rört sig om ren 
finansiell leasing, med visst stöd/support av industrin/leverantören, men i fallet 
med JAS 39 till Ungern, så genomförs det mer i formen av operationell 
leasing.76  
 
Samtidigt anger några statliga och/eller försvarsmaktsinterna utredningar att 
leasing kan vara ett möjligt alternativ för den framtida materielförsörjningen av  

                                                 
69 H EK, 2002, kap 3, p 3.2.4.2. 
70 Ibid. 
71 Löwenstein, Nils, Övlt, MSA Bandvagn/Hjulfordon, KRI Mark, Högkvarteret,  
    Försvarsmakten, Intervju 2003-12-18, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
72 Henriksson, Torgny, Öv, C J4, OPIL, Försvarsmakten, Föreläsning för FHS ChP 02-04  
    Logistikprofilering, 2004-01-20. Hädanefter Henriksson, 2004-01-20. 
73 Ibid. 
74 Rugeland, Håkan, Kmd, C KRI Uh, Högkvarteret, Försvarsmakten, Intervju 2003-12-15,  
    Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 3. Hädanefter Rugeland, 2003-12-15. 
75 Carell, Anders, Öv, C KRI Mark, Högkvarteret, Försvarsmakten, Intervju 2003-12-18,  
    Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 2. 
76 Rugeland, 2003-12-15, Övrigt. 
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försvarsmateriel. I slutbetänkandet skriver Materielförsörjningsutredningen 
bland annat följande: 
 
”Ett sätt att minska bindningar genom investeringar i standardmateriel, kan vara att i stället 
för att anskaffa materielen köpa tjänsten att få materielen tillhandhållen för viss tid. Det kan 
också vara ett sätt att få underhåll utfört på ett professionellt och effektivt sätt.” 77 
 
Denna skrivning kan ses som ett exempel på att Försvarsmakten i framtiden 
kan/bör anskaffa viss materiel via operationell leasing. Samma sak konstaterar 
Försvarsmakten internt, i perspektivplaneringens rapport 7 
(fördjupningsområde materielförsörjning): 
 
”…metoden kan avsevärt korta anskaffningsprocessen tidsmässigt och förenkla 
avvecklingsprocessen. Leasing kompletteras med fördel med underhållsavtal. En annan fördel 
är att det kan vara möjligt att erhålla modern materiel. Leasing är ofta fördelaktigt när ett  
tidsmässigt behov uppstår men kan t ex vid förlängningar av ett kontrakt bli dyrare än annan 
form av anskaffning.” 78  
 
Samtidigt angav Överbefälhavaren i en debattartikel (Dagens Nyheter,  
2004-01-17) exempel på några viktigare, strukturella förändringar som han 
anser att Försvarsmakten måste genomföra i framtiden. Han skriver bland 
annat följande avseende materielförsörjningen: 
 
”Inom ett antal områden behöver Försvarsmakten få mandat att göra genomgripande 
förändringar. Ingen skall tro att det går att möta den förändrade omvärlden utan att ge upp  
gamla regelverk och metoder. Materielförsörjningen kräver omedelbara åtgärder… 
…Försvarsmakten och industrin måste nu utveckla nya synsätt som skapar utrymme för 
satsningar på framtidsinriktad utveckling och på framtida kompetens.” 79 
 

5.2 Leasing – redovisning av intervjuer   

5.2.1 Inledning 
Kapitlet syftar till att, utgående från de identifierade variablerna och till dem 
relaterade frågeställningarna, redovisa det empiriska underlaget från de 
genomförda respondentintervjuerna. Materialet som redovisas är i mångt och 
mycket att ses som ett objektivt koncentrat av ett omfattande empiriskt 
underlag från intervjuserien och det ska endast ses som en sammanställning av 
respondenternas viktigaste tankar, åsikter och budskap. Respektive delkapitel 
inleds med en kort introducerande del för att beskriva syftet med variabeln.  
 

5.2.2 Variabel Form, Struktur och Roller 
Syftet med variabeln är att granska, identifiera och redovisa om leasing, 
principiellt, är en möjlig försörjningsprincip av försvarsmateriel för 
Försvarsmakten och hur det i så fall bör/kan utformas. Därutöver redovisas i 
vilken omfattning leasing kan vara aktuellt inom Försvarsmakten och i vilken 
omfattning industrin/leverantören är villig att medverka. Andra faktorer som  
                                                 
77 SOU 2001:21, s 43-44. 
78 PerP 7, 2003, s 164. 
79 Syrén, Håkan, ÖB, Nya nedskärningar väntar försvaret, Stockholm, Debattartikel i  
    Dagens Nyheter, 2004-01-17, s 4. 
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också belyses är ägarförhållande, avtal, rollspel, för- och nackdelar med leasing 
samt hur leasing kan komma att påverka Försvarsmaktens framtida 
organisation, personal och förmågor.  
 
Är då leasing en möjlig försörjningsprincip av försvarsmateriel? Intervjuerna 
gav vid handen att respondenterna är positiva men med olika syften och 
omfattning samt på olika nivåer. Respondenterna anser här att leasing är/kan 
vara en möjlig väg att gå i framtiden, främst avseende mer standardbetonade 
materielsystem (COTS) men även för vissa funktioner. En respondent sa:  
 
”…så tror jag inte bara det är en möjlig princip utan det faktiskt är en lämplig princip. Inte 
minst när det gäller så att säga just de materielsystem som de facto egentligen finns på den 
civila marknaden.” 80 
 
Flertalet av de intervjuade angav att det skulle vara möjligt att kunna utnyttja 
både finansiell och/eller operationell leasing som försörjningsprincip. En 
respondent uttryckte följande: 
 
”…vi ser egentligen möjligheten med båda två… Jag tror snarast att det är upp till 
Försvarsmakten själv att bestämma och sätta ned foten i hur mycket inblandning man vill eller 
vågar ha av industrin när det gäller support av materielsystemet.”81 
 
Ett antal materielsystem angavs som lämpliga för ändamålet, t ex lastbilar, 
personbilar, datasystem, kopiatorer men även vissa former av varor och tjänster 
vilka kan relateras till ett eller flera materielsystem. En av de intervjuade angav 
även möjligheten av att kunna leasa delar av ett materielsystem, t ex bäraren av 
ett vapensystem, antingen från industrin/leverantören eller av en annan 
statsmakt.82 Samtidigt är enigheten inte total, då några av respondenterna ser 
vissa problemområden som kan finnas runt användandet av leasing. Ett 
problemområde som kom upp tidigt i intervjuserien var att finansiell leasing är 
förbjudet i Försvarsmakten idag.83 Det innebär att möjligheten är begränsat till 
operationell leasing, vilket av vissa respondenter anses vara en begränsning då 
finansiell leasing i vissa fall skulle vara fördelaktigt.84 Ett annat 
problemområde som angavs av flera respondenter var svårigheten med att leasa 
allt för militära ändamål specialanpassade materielsystem, då dessa efter 
avtalets utgång skulle ha en begränsad marknad att avyttras på.85 
Försvarsmaktens möjlighet att bibehålla egen kompetens, där så krävs, inom 
organisation och på materielsystem togs upp som ett annat exempel på ett 
möjligt problemområde.86 Samtliga respondenter, oavsett om de tillhör den 
militära eller den industriella/leverantörssfären, anser dock att formen för 
operationell leasing är fullt genomförbar och möjlig inom Förvarsmakten.  
 
 

                                                 
80 Intervju 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
81 Intervju 1, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
82 Intervju 9, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
83 Intervju 9, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
84 Intervju 1, 5, 6, 10, 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
85 Intervju 1, 3, 10, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
86 Intervju 12, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
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Respondenterna var i intervjuerna relativt eniga om att leasing i första hand var 
aktuell under fred medan det var mer varierande åsikter om dess möjligheter 
under övriga konfliktnivåer. Vissa respondenter, främst ur den militära sfären, 
såg vissa svårigheter under skeden av kris-krig medan den industriella sfären 
allmänt var mer positivt inställd. En respondent exemplifierade det med den 
komplexitet som kan uppstå då ett operationellt leasat materielsystem med visst 
tillhörande stöd kommer att användas nära eller i direkt anslutning till 
insatsorganisationen på stridsfältet och de olika problem som det kan komma 
att medföra, t ex folkrättsligt.87 Här kan dock, parallellt, en jämförelse göras 
med Norge, vilka använder operationell leasing för alla personbilar och lätta 
lastbilar till den Norska försvarsmakten över hela konfliktskalan.88  
 
De intervjuade från industrin/leverantörerna var i huvudsak eniga om att vilja 
ta en allt större, mer aktiv, del i materielförsörjningsprocessen och skapa ett allt 
tätare samarbete med Försvarsmakten, vilket även skulle utveckla dem själva. 
En vital faktor, vilken båda sidor angav, var betydelsen av att skapa en vinna-
vinna situation där båda parter har något att vinna på och nytta av med ett 
avtal.89 En respondent belyste det på följande sätt: 
 
”…möjlighet att utveckla oss själva genom att dels utveckla system tillsammans med 
Försvarsmakten men sen behålla kompetensen och utveckla systemet genom att då vara ägare 
till systemet.”90 
 
En respondent framförde i sammanhanget några exempel som skulle kunna 
uppnås vid ett utökat samarbete, dels att kunna dela på systemutvecklingen och 
dess kostnader, dels på den logistiska driften av materielsystemet.91 En 
respondent liknade ett avtal kring operationell leasing vid ett smörgåsbord, där 
kunden (här; Försvarsmakten) anger vilka delar avtalet skall omfatta från ett 
stort omfång av möjliga parametrar och avtalet utformas därefter medan ett 
avtal i andra fall kan avse ett totalåtagande från industrin/leverantören.92 De 
flesta respondenterna angav samtidigt ett behov av att leasingavtalen omfattar 
hela livscykelperspektivet och dess faser men att det måste kopplas till den 
beräknade ekonomiska livslängden. Leasingavtalets tidsutsträckning varierar 
enligt respondenterna, främst beroende på vilket materielsystem som 
diskuteras. Ett mer standardbetonat materielsystem, t ex lastbilssystem, kan 
omfatta 3-5 års avtal medan ett mer krigsliknande, t ex bekämpningssystem, 
materielsystem kan/bör ha en avtalstid på 10 år och mer.  
 
Samtidigt framför en respondent ett behov/krav av att inte ingå alltför långa 
avtal i en oprövad miljö utan att det då är bättre med kortare avtalsperioder, ev 
till en högre kostnad, men med möjlighet till omförhandling och förlängning.93 
Men, som en respondent anger, det kan också komma att styras av olika lagar  

                                                 
87 Intervju 2, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 2. 
88 Intervju 4, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
89 Intervju 5, 7, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 2. 
90 Intervju 7, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 2. 
91 Intervju 5, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 3. 
92 Intervju 7, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 2. 
93 Intervju 11, Övrigt. 
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och förordningar på upphandlingsområdet, nationellt och internationellt. 
Samtidigt att det är viktigt att Försvarsmakten söker nya vägar för sin 
materielförsörjning och inte låser upp för stora kostnader själva utan låter 
industrin/leverantören stå för en allt större del.94 En annan faktor som angavs i 
flertalet intervjuer är att i avtalet minimera risken för monopol- och 
beroendesituationer gentemot industrin/leverantören och därmed förebygga 
risken för att hamna i någon form av gisslan- och/eller utpressningssituation.95 
Huvuddelen av de intervjuade är samtidigt ense om att äganderätten kontra 
nyttjanderätten till de leasade materielsystemen inte utgör en avgörande 
begränsning. Det går att hantera på ett antal olika sätt, bland annat via 
avtalsformuleringar, t ex försäkringsfrågor, eller i yttersta fallet via krigslagar,  
t ex förfogandelagar. En respondent sa: 
 
”…utifall krig faller det mesta men det blir ju som en paus i kontraktet, ur avtalsförhållandet 
och om ordning återställs, så finns fortfarande åtagandet.”96 
 
Men samtidigt kan ägarförhållandet inom industrin/leverantörsledet också 
innebära begränsningar och konsekvenser, t ex avseende utländskt ägande, 
ägandeintressen eller genom samägda bolag.97 Det kan även, anger samma 
respondent, innebära att Försvarsmaktens behov enligt ett avtal kan komma att 
nedprioriteras i ett visst läge eller situation till förmån för en annan aktör, styrt 
av industrins/leverantörens ägandeintressen.98 Det är något Försvarsmakten 
måste lära sig hantera, vilket accentueras av följande citat: 
 
”Jag tror att man, som ett litet land, alltid får acceptera att vara ett litet land i förhållande till 
dom större nationerna. Så att man, genom det utsätter man sig alltid för en större risk att man 
kan hamna långt mer på listan om det skulle bli konkurrens…”99 
 
Det i allt större grad utländska ägandet av den svenska försvarsindustrin kan på 
sikt också innebära att Sverige får brist på nyckelkompetenser inom landet, 
vilket kan innebära begränsningar för ett leasingavtal med berörda 
industrier/leverantörer.100 En annan respondent såg dock inte denna 
problematik utan fanns bara kompetensen inom rikets gränser, så utgör det 
ingen begränsning för ett leasingavtal.101 En av de intervjuade angav dessutom 
att svårigheter kan uppkomma avseende vad Försvarsmakten får göra med ett 
leasat materielsystem. Han exemplifierade det med möjligheterna till att inom 
den egna organisationen genomföra vissa konstrukturella förändringar, 
reparationer eller att påverka materielsystemets egna driftskostnader.102  
 
Avseende aktörerna och deras inbördes rollspel, så ansåg huvuddelen av de 
intervjuade att denna kommer att förändras om leasing används som  

                                                 
94 Intervju 6, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5 samt Övrigt. 
95 Intervju 5, 9, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5 samt Intervju 11, Övrigt. 
96 Intervju 4, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
97 Intervju 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 3. 
98 Intervju 11, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 3. 
99 Intervju 12, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 3. 
100 Intervju 6, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 3. 
101 Intervju 1, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2. 
102 Intervju 6, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
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materielförsörjningsprincip. Svaren går dock i olika riktningar men några 
huvudsakliga tendenser kan skönjas. Antalet aktörer i materielprocessen 
kommer att kvarstå i nivå med dagens men kan även komma att utökas med 
ytterligare aktörer, främst beroende på hur industrierna/leverantörerna internt 
finansierar sina leasingsåtaganden.103 Några respondenter anser dock att det, 
vid leasing, sker en tyngdpunktsförskjutning från Försvarsmakten till 
industrin/leverantören och därmed kommer även vissa militära och militärt 
närstående aktörers roller och uppgifter att förändras.104 De aktörsroller som 
främst kommer att förändras, enligt flertalet respondenter, är de för Försvarets 
Materielverk och för Försvarsmaktens Logistik. Deras roller kommer allt mer 
att koncentreras mot att, på en högre systemnivå, agera som kundföreträdare 
och kravställare gentemot industrin/leverantörer.105 En respondent sa: 
 
”…ska det bli en framgångsrik leasing, då måste du hela tiden vara med och påverka så att 
säga leverantören vad gäller kvalitet, utveckling… …din roll förändras från att vara så att 
säga en mera förvaltande till att vara kravställande och vara med och styra och påverka…”106 
 
Innebörden av rollförändringen skulle kunna vara att en ökad vikt läggs vid ett 
antal delprocesser, t ex planering, konfigurationsstyrning, koordinering, 
avstämningstidpunkter, informationsöverföring och uppföljning.107 En modell 
är, enligt en respondent, att det skapas gemensamma system för 
informationsöverföring mellan Försvarsmakten och industrin/leverantören. 
Syftet är att samordna de olika systemen av system mellan aktörerna och att det 
finns en viss transparans och spårbarhet genom hela systemet.108 En av de 
intervjuade framförde här vikten av att finna och skapa dessa öppna gränssnitt, 
vilket exemplifierades genom det behov som föreligger inom 
reservmaterielförsörjningen och en utveckling av DELTA-systemet. Här är det 
av största vikt att rågången mellan vad industrin/leverantören ska göra och vad 
Försvarsmakten ska göra i dessa fall identifieras och klargörs tidigt.109 Under 
intervjuerna framhölls ett antal andra viktiga faktorer och förutsättningar för att 
rollspelet skall fungera. Några exempel är behovet av en förbättrad och 
noggrannare planering, förtänksamhet och tydlighet i kravspecifikationer 
(beskrivning av funktion/output istället för rena tekniska specifikationer).110 
 
Kommer leasing som materielförsörjningsprincip påverka Försvarsmaktens 
framtida organisation, personal och förmågor? Flera av respondenterna är eniga 
om att en viss organisationell och personell förändring kan vara aktuell men att 
omfattningen är svår att förutsäga. En genomgående tanke i intervjuerna, vilket 
exemplifieras av en respondent, är att leasing kan ge Försvarsmakten 
möjligheten att mer koncentrera sig på kärnverksamheten medan delar av 
stödverksamheten kan avvecklas eller leasas ut till en annan entreprenör,  
                                                 
103 Intervju 6, 7, 10, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 1. 
104 Intervju 2, 4, 6, 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 3. 
105 Intervju 2, 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 4. 
106 Intervju 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 4. 
107 Intervju 2, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 4. 
108 Intervju 6, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 4. 
109 Intervju 1, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 4 samt Variabel Säkerhet och  
     Utveckling, fråga 1. 
110 Intervju 2, 5, 12, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 4. 
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antingen inom ramen för ett leasingavtal eller genom outsourcing.111 
Intervjuerna gav några exempel på områden som kan komma att påverkas 
och/eller avvecklas, t ex verkstadskapacitet i egen regi112, reservdelsförsörjning 
och lagerhållning.113 Samtidigt kan det till del komma att påverka 
värnpliktsutbildningen men troligtvis i mindre omfattning, t ex avseende 
värnpliktiga mekaniker då dessa i huvudsak skall kunna verka i de 
stridsfältsnära tjänsterna.114 En förändring av Försvarsmaktens förmågor, 
beroende på om materielen leasas, ansåg respondenterna sig inte kunna förutse. 
En viktig faktor i sammanhanget, vilket betonades särskilt, är dock att 
Försvarsmakten säkerställer att bibehålla redundans inom det egna systemet. 
Försvarsmakten kommer, oavsett leasing, att ha ett behov av viss redundans 
inom organisationen och då främst avseende de stridsfältsnära tjänsterna och 
materielsystemen.115 Härvid angavs bland annat behovet av personal med 
teknisk förmåga och systemkompetens som särskilt vitala. 
 
En annan del inom intervjuerna var att identifiera olika för- och nackdelar med 
att utnyttja leasing som materielförsörjningsprincip, utifrån respondenternas 
perspektiv och nivå. En av de mer frekventa fördelarna ansågs av många vara 
ur ett ekonomiskt perspektiv och då främst kopplat till ett jämnare 
betalningsflöde över tiden, mindre kapitalbindning (ej låsta till ägandet) i 
långvariga projekt samt en spridning av investeringen över längre 
tidsperioder.116 En annan fördel var möjligheten att över tiden säkerställa en 
kvalitativt, modern materielstock till Försvarsmakten.117 Några andra 
parametrar som angavs var möjligheten till evolutionärt tänkande118, flexibilitet 
och en bättre förmåga att täcka förmågeluckor.119 Ytterligare fördelar som 
angavs var bland annat möjligheten till att mer koncentrera sig på 
kärnverksamheten120 samt olika former av miljöaspekter121 vilka kan kopplas 
till materielsystemen. Bland nackdelarna med leasing, framkom främst tre 
nackdelar. Den mest frekventa härrörde sig till ekonomi och den 
kostnadsfördyrning som leasing innebär i jämförelse med anskaffning enligt 
dagens principer.122 Men även här var åsikterna delade, då vissa respondenter 
var av den åsikten att det i längden kan vara ett billigare alternativ och inom 
ramen för materielförsörjningen till insatsförsvaret.123 Beroendet av 
industrin/leverantören kopplat till risken av att hamna i en monopol- eller 
gisslansituation var en ytterligare en nackdel som några återgav under 
intervjuerna.124 Det kan även kopplas till risken med materielsystemets  

                                                 
111 Intervju 9, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 2. 
112 Intervju 8, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 2. 
113 Intervju 6, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 2. 
114 Intervju 5, 6, 11, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 2. 
115 Intervju 1, 5, 11, Variabel Form, Struktur och Roller, följdfråga 2. 
116 Intervju 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
117 Intervju 2, 8, 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
118 Intervju 5, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
119 Intervju 9, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
120 Intervju 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
121 Intervju 8, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
122 Intervju 2, 4, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
123 Intervju 11, Övrigt. 
124 Intervju 5, 9, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
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tillgänglighet under alla konfliktnivåer samt att Försvarsmakten inte har full 
handlingsfrihet med materielen under avtalsperioden.125 Den sista, 
övergripande, nackdelen var risken för minskad kompetensförmåga inom 
Försvarsmakten samt att möjligheten till att merutnyttja olika 
specialistkompetenser på de leasade materielsystemen inte är möjlig.126  

5.2.3 Variabel Säkerhet och Utveckling 
Syftet med variabeln är att granska, identifiera och redovisa vilka krav 
Försvarsmakten måste ställa på ett materielsystem som tillhandahålls 
organisationen via ett leasingavtal. Parallellt syftar variabeln till att granska, 
identifiera och redovisa de möjligheter som industrin/leverantören har för att 
tillhandahålla ett materielsystem till Försvarsmakten inom ramen för ett 
leasingavtal. Redovisningen av variabeln utgår från ett antal underliggande 
delfaktorer, vilka återfinns i bilaga 3, Intervjuunderlag. 
 
Säkerhet var den första delfaktorn som avhandlades och vilken kan inbegripa 
ett antal underliggande delar, t ex leverans, drift och underhåll. Respondenterna 
var i stort sett eniga om att säkerhetsaspekten inte utgör någon begränsning för 
ett leasingavtal, oavsett materielsystem. En respondent angav att, oavsett vilken 
finansieringsfrom som används, det är ingen skillnad avseende säkerhet vid ett 
leasingavtal gentemot vid direktanskaffning av ett materielsystem. Ställer 
Försvarsmakten vissa krav i kravspecifikationen, så kommer 
industrin/leverantörerna att leva upp till dem.127 Några framförde samtidigt 
behovet av väl utvecklade/formulerade målsättningsdokument (TOEM/TTEM), 
vilka även fortsättningsvis utgör grunden för de krav som ska ställas på 
industrin/leverantörerna inom ramen för ett leasingavtal.128 En respondent 
beskrev delfaktorn säkerhet enligt följande: 
 
”Det är egentligen ingen större skillnad på säkerhet, leverans, drift, underhåll och mot vad du 
har i en vanlig upphandling. Leasing kontra vanligt, det här måste vi ju i stort ställa upp 
oaktat. Leveranssäkerhet, att den är underhållsmässig och att den funkar…”129 
 
En respondent påtalade vikten av att Försvarsmakten genomför noggranna 
studier och analyser, före ett leasingavtal ingås, av i vilken mån den som kund 
under vissa situationer kan vara utan ett fungerande materielsystem samt under 
vilka aspekter. En modell för detta är genom att utföra risk- och 
tillgänglighetsanalyser.130 En annan form eller modell för att kunna hantera 
säkerhetsaspekten är att skriva ett så kallat servicenivåavtal inom ramen för ett 
leasingavtal. I avtalet formulerar leasegivaren och leasetagaren en specifikation 
över de viktigaste faktorerna i avtalet. Exempelvis kan kravnivåer avseende 
kvalitet, tillgänglighet, ledtider, typ av tjänster som ska utföras, katastrofplan, 
IT-säkerhet och miljöaspekter nedtecknas. Det utgör sedan grunden för 
leasetagarens kravställning på samt vad leasegivaren ska uppfylla under  

                                                 
125 Intervju 11, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
126 Intervju 6, 12, Variabel Form, Struktur och Roller, fråga 5. 
127 Intervju 10, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
128 Intervju 5, 9, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
129 Intervju 3, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
130 Intervju 11, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
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avtalstiden.131 Andra faktorer som kan vara aktuella är hur olika former av 
drift- och materielunderhåll skall genomföras, på vilken nivå och av vem.  
 
Vilken nivå på tillgänglighet skall Försvarsmakten kräva, 100 % eller kan 80 % 
tillgänglighetsgrad accepteras?132 Avseende delfaktorn tillgänglighet och 
redundans, så ansåg flera av de intervjuade att denna i mångt och mycket har 
en nära knytning till delfaktorn säkerhet. En grundförutsättning för att kunna 
definiera ett materielsystems tillgänglighet, angav några respondenter, är att 
formulera noggranna målsättningsdokument och kravspecifikationer. Grunden 
för dessa bör utgå från noggranna risk- och tillgänglighetsanalyser, vilket även 
togs upp under den tidigare delfaktorn, säkerhet samt under föregående 
variabel.133 Men samtidigt kan ett tillgänglighetsbegrepp omfatta ett stort antal 
underfaktorer, teknisk, taktisk eller funktionell tillgänglighet, vilka var för sig 
eller gemensamt ställer krav på materielsystemet och dess tillgänglighet. Det är 
därför av största vikt att dessa tidigt definieras, menar en respondent.134  
 
En annan vinkling på tillgänglighet framfördes av en av de intervjuade. 
Respondenten såg framför sig ett scenario där Försvarsmakten har 
nyttjanderätten till ett visst materielsystem enligt leasingavtal och betalar 
därefter leasegivaren dels en fast summa, leasingavgift, och dels en rörlig 
summa, vilken kan utgå från ett antal parametrar. Exempel på dessa kan vara 
körmil, skott eller drifttimme. Det utgör därmed grunden för avtalet, vilket 
leder till att om Försvarsmakten nyttjar materielsystemet, får 
industrin/leverantören betalt medan om Försvarsmakten inte har den avtalade 
tillgängligheten och kan nyttja materielsystemet, får industrin/leverantörerna 
inte betalt och kan i vissa fall avkrävas kompensation/skadestånd. Det är, enligt 
respondenten, ett viktigt incitament för att kontinuerligt säkerställa att 
materielsystemet är funktionibelt, i drift och tillgängligt, med andra ord en 
vinna-vinna situation mellan Försvarsmakten och industrin/leverantören.135 
Tillgängligheten har samtidigt en nära koppling till hur ett leasingavtal 
utformas och vilken roll som industrin/leverantören spelar inom detta, anser en 
respondent. Tillgängligheten kan bli både högre och lägre, vilket bland annat 
kan bero på materielsystemets skada, skadeplats samt avstånd till närmaste, 
kvalificerade reparationsresurs inom ramen för leasingavtalet. Samtidigt kan ett 
närmare samarbete med industrin/leverantören i vissa fall även innebära en än 
högre tillgänglighet på materielsystem med svårare felutfall, då bland annat 
mer kvalificerade reparationsresurser kan finnas tillgängliga i närområdet.136  
 
Flertalet av respondenterna var eniga om att delfaktorn interoperabilitet ställer 
krav på ett leasingavtal men dessa är i huvudsak samma som i andra 
anskaffningsformer. En grundförutsättning för interoperabilitet är att 
materielsystemen är kompatibla med övriga deltagande nationers vilket 
upplevs av vissa respondenter som ett problem idag. Några av de faktorer som 
                                                 
131 Intervju 4, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
132 Intervju 5, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
133 Intervju 5, 9, 11, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
134 Intervju 6, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
135 Intervju 10, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
136 Intervju 7, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
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påverkar det är var Försvarsmakten ska kunna verka, tillsammans med 
vem/vilka och under vilka miljöbetingelser. En respondent uttryckte sa: 
 
”Interoperabilitet med vem då…? Det måste vi bestämma oss för, för det räcker inte att säga 
interoperabilitet med NATO, för dom är inte interoperabla mellan dem själva ännu…”137 
 
Några viktiga faktorer avseende interoperabilitet har framkommit under 
intervjuerna. En faktor, vilken anges av några respondenter, är behovet av att i 
allt större utsträckning övergå till mer standardbetonade materielsystem, t ex 
avseende lastbilssystem, och med det lösningar som är kompatibla med andra 
nationer. Det kan också leda till att kravspecifikationerna i många fall kan 
sänkas.138 En annan respondent gör samtidigt en koppling till det mer 
utvecklade samarbetet med NATO inom ramen för olika fredsbevarande 
operationer mm. Respondenten anser att Försvarsmakten bör följa NATO:s 
inriktning avseende standardprodukter, även inom ramen för ett leasingavtal, 
och skapar på det sättet interoperabilitet med dessa.139 En respondent 
framhåller en annan faktor, vilken avser materielsystemets konstruktion och 
uppbyggnad kontra interoperabilitetsaspekten. Respondenten anser att en väg 
att gå är att materielsystemet byggs upp enligt en modullösning och med ett 
antal tilläggsmoduler. Dessa moduler kan sedan anpassas/modifieras efterhand 
och efter de krav som ställs vid det aktuella tillfället eller så krävs det att nya, 
speciellt för det aktuella läget, moduler tas fram. På det sättet skapas 
möjligheter till interoperabilitet samtidigt som det är en grund för fortsatt 
utveckling av materielsystemet.140 En liknande modell tas upp av en annan 
respondent med den skillnaden att här rör det sig om skalsystem som 
anpassas/modifieras, av industrin/leverantören, efter den uppgift och miljö den 
ska verka i och efter de identifierade bristerna avseende kompabilitets- och 
kapabilitetskrav som föreligger.141 
 
Delfaktorn utveckling och anpassning har på många sätt en nära anknytning till 
interoperabilitetsaspekten, vilket flera av de intervjuade påpekade. En aspekt 
var avseende materielsystemets utveckling och anpassning under dess livscykel 
och i förhållandet till ett leasingavtal. En av de intervjuade framförde att det är 
av största vikt att Försvarsmakten har motsvarande dagens krav på 
industrin/leverantören och som vid direktanskaffning av ett materielsystem.142 
En respondent framhöll att ett operationellt leasingavtal, kopplat till avtalets 
tidsutsträckning, förmodligen innebär att vissa materielsystem inte behöver 
genomgå olika former av halvtidsmodifieringar eller REMO (REnovering och 
MOdifiering). Det beror på att vissa materielsystem har kortare avtalstider och 
då erfordras ej modifiering, då materielen avses bytas ut efterhand då avtalet 
löper ut. Medan det i andra fall, med avsevärt längre avtalstider och mer 
specialiserade materielsystem, t ex för artillerilokaliseringsradar, kan 
genomföras en kontinuerlig utveckling, anpassning och modifiering i  

                                                 
137 Intervju 6, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
138 Intervju 2, 5, 11, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
139 Intervju 2, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
140 Intervju 6, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
141 Intervju 10, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
142 Intervju 12, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
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samverkan mellan Försvarsmakten och industrin/leverantören.143 En 
respondent ansåg att leasing skulle kunna innebära att utveckling och 
anpassning i många fall skulle bli billigare än idag, främst med bakgrund i att 
det sker i nära samverkan med industrin/leverantören samt att vissa 
infrastrukturella investeringar då kan avvecklas.144 En annan parameter i 
sammanhanget bör vara att se till ett helhetsseende över gränserna och på detta 
sätt kunna öppna för mer, flexiblare lösningar för Försvarsmakten. Det skulle 
bland annat kunna underlättas genom ett utökat samarbete/partnerskap mellan 
Försvarsmakten, industrin/leverantörerna och dess övriga kunder.145 
 
En allt mer krympande men samtidigt mer tekniskt avancerad organisation 
ställer helt andra krav än tidigare, vilket påverkar Försvarsmaktens förmåga till 
utbildning och stöd. Flertalet av respondenterna är eniga om att 
industrin/leverantörerna skulle kunna ta en större, mer aktiv del i utbildning 
och stöd inom Försvarsmakten, oavsett om det avser ett operationellt 
leasingavtal eller någon annan anskaffningsform. Ett exempel kan vara 
avseende viss teknisk utbildning på olika materielsystem och på olika nivåer, 
vilken genomförs av industrin/leverantören och kompetensen utnyttjas därefter 
för vidare utbildning inom Försvarsmakten. I huvudsak omfattar det anställd 
personal, främst teknisk, och specialister samt endast i undantagsfall 
värnpliktiga.146 Ett annat alternativ som framfördes var att viss personal i 
Försvarsmakten öronmärktes av industrin/leverantören för att löpande ges en 
kompetensutveckling inom ett visst specialområde, vilket då skulle kunna vara 
ett komplement till deras egna personal.147 De intervjuade anser samtidigt att 
den taktiska och stridstekniska utbildningen på materielsystemen även 
fortsättningsvis helt skall genomföras av Försvarsmaktens personal.148  
 
Samtidigt bör det vara möjligt, anser en annan respondent, att vissa 
utbildningar och stöd införskaffas till Försvarsmakten som ett helhetskoncept, 
då det skulle vara mer kostnadseffektivt, t ex vid mycket avancerade 
materielsystem eller vid små serier.149 Ett annat alternativ kan vara ett utökat 
bilateralt eller multilateralt samarbete med andra nationer som har samma 
materielsystem, vilket bland skulle kunna leda till minskade kostnader och en 
ökad systemeffekt.150 Utbildningen kan/ska i många fall också ses som en ren 
kunskaps- och informationsöverspridning mellan de olika aktörerna, menade 
en respondent.151 En annan faktor som belystes var avseende stödfunktioner 
och då främst IT-stöd/support. Respondenten ansåg att en väl utbyggd support, 
oavsett via IT-stöd eller telefonsupport, är en lika viktig framgångsfaktor under  
 
 

                                                 
143 Intervju 7, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
144 Intervju 5, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
145 Intervju 1, 5, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
146 Intervju 1, 3, 7, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
147 Intervju 10, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
148 Intervju 1, 7, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
149 Intervju 9, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
150 Intervju 1, 7, 9, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
151 Intervju 7, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
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fredstid som under andra konfliktnivåer, både på det internationella och 
nationella planet.152 
 
Grunden för ett operationellt leasingavtal är att materielsystemet återlämnas till 
leasegivaren vid avtalets slut och att denne därefter avyttrar objektet, antingen 
via att åter leasa ut det, via försäljning eller skrotning. Det ligger i den 
operationella leasingens princip och det är i mångt och mycket leasegivarens 
risktagning.153 Det utgör därmed grunden för den sista delfaktorn, former vid 
avtalets utgång och de intervjuade var eniga om att det gäller även för 
Försvarsmaktens leasade materielsystem. Men samtidigt framfördes tankar om 
att det i vissa leasingavtal skulle vara fördelaktigt att införa olika klausuler 
avseende möjligheten till att förlänga ett avtal154 alternativt en köpoption på 
materielsystemet, en form av säkerhetsventil.155 Samtidigt angavs ett antal 
anledningar till varför materielsystemet skall avvecklas efter avtalets utgång 
och inte bibehållas inom organisationen. En anledning som framfördes var att 
minska mängden materiel som är förrådsställd och att det genom detta blir 
enklare att anpassa de materiella volymerna vid behov.156 En annan anledning 
var att det är bättre att köpa/leasa materielsystem efterhand med hänsyn till den 
materiella utvecklingen.157 Men det kan samtidigt uppkomma problem vid 
avyttringen av ett leasat materielsystem, exempelvis avseende gemensamma 
system och gemensam utveckling samt vem av aktörerna som äger det.158  

5.2.4 Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt 
Syftet med variabeln är att granska, identifiera och redovisa den påverkan ett 
leasingavtal har på Försvarsmaktens förmåga. Dels att verka inom hela 
konfliktskalan och på alla nivåer, både nationellt och internationellt, dels vad 
konsekvenserna kan bli för ett leasingavtal vid ett förändrat omvärldsläge. 
Därutöver syftar variabeln till att granska, identifiera och redovisa 
industrins/leverantörens inställning, vilja och möjligheter att understödja detta. 
 
Globalt förekommer det idag ett antal leasingavtal avseende militära 
materielsystem och applikationer, dels bilateralt mellan nationer, dels mellan 
nationer och industrier/leverantörer. Ett exempel är leasingavtalet avseende  
svenska artillerilokaliseringsradarstationer till två länder i samband med krigen 
i Afghanistan respektive Irak. Leasingavtalet omfattade här, förutom själva 
hårdvaran, bland annat modifiering, utbildning, reservdelsförsörjning, support 
och en viss beredskap avseende ett antal, inte närmre specificerade faktorer. 
Avtalet innebar dock inte att civil personal från industrin/leverantören skulle 
finnas i stridsområdet utan endast på avrop.159 Ett annat exempel är USA:s 
verksamhet i Irak, där vissa materielsystem leasas av industrier/leverantörer 
oftast i kombination med underhållsavtal, antingen direkt med leasegivaren   
                                                 
152 Intervju 6, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
153 Intervju 4, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
154 Intervju 3, 12, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
155 Intervju 6, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
156 Intervju 5, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
157 Intervju 9, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
158 Intervju 11, Variabel Säkerhet och Utveckling, fråga 1. 
159 Intervju 7, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 1. 
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eller med olika entreprenörer. Det kan enligt respondenten i vissa fall likställas 
med leasing men samtidigt som det är en form av outsourcing.160 En 
respondent tog upp ett tredje exempel, vilket belyser en annan form. Exemplet 
avser Storbritanniens leasing av huvuddelen av dess specialfordonspark,  
t ex väghyvlar och arbetsmaskiner. Dessa materielsystem används dagligdags i 
civilt bruk men den brittiska krigsmakten har dragningskraft på dessa, varvid 
dessa leasas av ägaren.161  
 
Är leasing en möjlighet inom hela konfliktskalan, både på det nationella och 
internationella planet? På denna frågeställning gav intervjuerna i huvudsak 
samma, övergripande svar. Flertalet ansåg att leasing är en möjlighet för 
Försvarsmakten, oavsett konfliktnivå eller om verksamheten sker på den 
nationella eller internationella arenan. En respondent uttryckte följande:  
 
”Kan man genomföra andra världskriget med lånad materiel, så borde väl den svenska 
nationen kunna genomföra kriget med lånad materiel…”162 
 
Några respondenter påpekar samtidigt att det är skillnad mellan möjligheterna 
att leasa materielsystem och materielsystem, vilken arena som avses samt att 
dess möjlighet/-er vid det specifika tillfället måste studeras från fall till fall.163 
Ett exempel, menar en annan respondent, är om Försvarsmakten skall 
genomföra en operation inom ett tidigare, erfarenhetsmässigt, okänt område i 
världen. Försvarsmakten har i det berörda fallet inte tillgång till lämpliga 
materielsystem och det bedöms inte heller vara troligt att de kommer att 
behövas på nytt. I det läget anser han att leasing skulle kunna vara ett lämpligt 
alternativ för anskaffningen av materielsystemen istället för inköp.164 En 
respondent anger i en annan intervju att vissa materielsystem inte är lämpliga att 
anskaffas genom leasingavtal medan en stor del av den nuvarande 
materielstocken inom Försvarsmakten är möjlig att anskaffa genom leasing. Det 
måste dock analyseras noggrant från fall till fall och då särskilt under beaktande 
av behovet av kompetens och redundans inom systemet.165 
 
En viktig förutsättning vid leasing av försvarsmateriel, enligt flertalet 
respondenter, är formulerandet och upprättandet av ett fullödigt avtal mellan 
leasegivare och leasetagare. Flera respondenter framför här en central tanke om 
hur förhållandet mellan aktörerna bör utformas eller ses på. De intervjuade är 
eniga om att ett leasingavtal på många sätt måste ses som en form av utökat 
partnerskap, där båda parter eftersträvar en vinna-vinna situation och där 
avtalet formuleras så att det inte behöver omförhandlas vid förändringar i 
omvärlden.166 Andra avtalsrelaterade faktorer, som framförs av en respondent, 
rör bland annat vikten av att jobba integrerat med och ha en god dialog med  

                                                 
160 Intervju 9, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
161 Intervju 5, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 1. 
162 Intervju 5, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 1. 
163 Intervju 7, 11, 12, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 1. 
164 Intervju 5, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 1. 
165 Intervju 11, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
166 Intervju 2, 5, 7, 10, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2 samt  
      Intervju 11, Övrigt. 
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industrin/leverantören för att över tiden utveckla verksamheten.167 Avtalet bör 
dock, enligt en av de intervjuade, utformas så att det finns möjligheter att 
”bryta avtalet” ur ett ekonomiskt perspektiv vid ett förändrat omvärldsläge 
samtidigt som avtalet, juridiskt fortfarande är aktivt. De uppkomna kostnaderna 
ackumuleras därefter och förfaller till betalning när avtalet återaktiveras fullt 
ut, varvid leasetagarens rättigheter och skyldigheter kvarstår över tiden.168  
 
Ett leasingavtal avseende militära materielsystem, oavsett utförande och form, 
kräver samtidigt en annorlunda utformning och innehåll. Flera respondenter 
anser att ett dylikt avtal kräver ett antal parametrar och klausuler utöver vad 
som ingår i ett standardavtal. En del som särkilt nämns är behovet av olika 
former av force majeure klausuler. Dessa kan omfatta en mängd olika faktorer 
men samtidigt skiljer det sig från andra former av leasingavtal, främst på grund 
av att det kan krävas en förändring av hela konceptet.169 Ett exempel som 
nämndes var avseende behovet av olika avstämningstidpunkter eller milstolpar 
inom avtalets tidsutsträckning. Dessa kan utlösas på grund av ett förändrat 
omvärldsläge eller någon annan situation och kan då innebära behov av 
kompletterande förhandlingar eller dylikt.170 Ett annat exempel rör en 
begränsning av möjligheterna för leasegivaren att friskriva sig från ett avtal på 
grund av vissa krigsklausuler.171 Samtidigt med det övergripande, bejakande 
svaret, framförs ett antal faktorer som måste belysas i sammanhanget, faktorer 
vilka kan innebära svårigheter eller begränsningar. Några respondenter 
framhåller här risken med att Försvarsmakten blir för beroende av 
industrin/leverantören, särskilt vid ett förändrat omvärldsläge, och vilka följder 
det kan få vid olika konfliktnivåer.172 En respondent utryckte följande: 
 
”…en ideologisk fråga det här scenariot, kopplat till den grad av beroende man är beredd att 
ta… …alltså istället kan man ju totalt tappa förmågan att föra strid eftersom ett företag backar 
ur eller säger upp avtalet…”173 
 
Innebörden skulle, enligt en respondent, kunna innebära att Försvarsmakten 
blir avskuren från leasegivaren med ett antal konsekvenser/begränsningar som 
följd, t ex utebliven tillförsel av ammunition, reservdelar eller genomförande 
av utbildning.174 En annan faktor är risken för att 3:e part kan bli ett legitimt 
mål med hänsyn till dess koppling till industrin/leverantören och dess utleasade 
produkter. Det gäller oavsett om denna finns inom Sveriges gränser, i den 
nation där leasegivaren har sin verksamhet eller i ett tredje land.175 
 
Kan då industrin/leverantörerna mer aktivt understödja Försvarsmakten inom 
ramen för ett leasingavtal? Svaret på frågeställningen är inte entydig bland de 
intervjuade men tendenser kan skönjas. De flesta av respondenterna är ense om  
                                                 
167 Intervju 11, Övrigt. 
168 Intervju 4, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2. 
169 Intervju 5, 6, 12, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2. 
170 Intervju 6, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2. 
171 Intervju 12, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2. 
172 Intervju 5, 9, 11, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2. 
173 Intervju 9, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
174 Intervju 5, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 2. 
175 Intervju 6, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 1. 
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att industrin/leverantören kan och har en större, mer aktiv roll att spela inom 
ramen för ett leasingavtal. Industrin/leverantörerna måste här kunna uppfylla 
åtagandet enligt leasingavtalet, dels inom ramen för de olika konfliktnivåerna 
och dels på de olika arenorna, både nationellt och internationellt. En 
respondent ansåg att kunna verka på den nationella arenan var en självklarhet 
medan att kunna verka på den internationella var ”annorlunda”.176 Samtidigt 
uttryckte sig en av respondenterna enligt nedanstående avseende skillnaden 
mellan det nationella och det internationella perspektivet: 
 
”Jag tror att vi måste lära oss att hantera dom två scenarierna på samma eller åtminstone 
likartat sätt. Den enda skillnaden det är det att det är längre avstånd att flytta grejerna och 
några miljöfaktorer som kan påverka…”177 
 
Det andra delen som diskuterades inom variabeln var i vilken form understödet 
av Försvarsmakten skall och kan genomföras. Ett alternativ som förordades av 
en respondent var att det kan ske via ett nätverk på den nationella arenan, 
varvid industrin/leverantören då skulle kunna ansvara för viss personal, 
service, support och mindre utbildning på ett nationellt basis.178 Huvuddelen av 
respondenterna såg däremot istället framför sig en situation där 
industrin/leverantörerna, i varierande omfattning, understödjer 
Försvarsmaktens verksamhet från allt mer framskjutna positioner. Det som 
avses är främst under fredförhållanden men några respondenter anger också 
möjligheterna till att kunna understödja Försvarsmakten under alla 
konfliktnivåer och både på den nationella och den internationella arenan.179  
 
Flertalet av de intervjuade anser samtidigt att det är möjligt att skapa en 
organisation inom industrin/leverantörerna som ska kunna understödja 
Försvarsmaktens verksamhet inom ett operationsområde.180 Intervjuerna gav 
vid handen att det i huvudsak skulle kunna utföras på två sätt, antingen genom 
att industrin/leverantörerna upprätthåller en viss beredskap och support på det 
nationella planet och därmed verkar mot Försvarsmakten på distans. Det andra 
sättet bygger på att industrin/leverantörerna upprättar en egen organisation som 
kan verka inom eller i nära anslutning till operationsområdet, utgående från de 
krav som den skall kunna uppfylla och i vilken miljö den skall kunna verka. 
Grunden för organisationen måste, menar några respondenter, bygga på 
frivillighet och kompetens samtidigt som den ingående personalen i någon 
form är ”soldat” och känner en aktiv delaktighet i Försvarsmaktens uppgift.181 
Ett alternativ kan vara att industrin/leverantören får möjlighet att öronmärka 
viss personal inom och i samverkan med Försvarsmakten, för att kunna deltaga 
i dessa uppgifter.182 Samtidigt anser flera av de intervjuade att en sådan 
organisation främst skall kunna verka på den bakre nivån, stöd- och 
förstärkningsnivån, av ett operationsområde varvid Försvarsmakten ansvarar  

                                                 
176 Intervju 7, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
177 Intervju 6, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
178 Intervju 3, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
179 Intervju 1, 7, 8, 10, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
180 Intervju 1, 5, 7, 8, 10, 11, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
181 Intervju 7, 10, 12, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
182 Intervju 10, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
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för understödet mm på den främre nivån, förbandsnivån.183 I sammanhanget är 
det också tänkbart, menar en respondent, att använda sig av vissa civila 
kompetenser även på den främre nivå, dock under en begränsad tid och med en 
begränsad uppgift.184 Samtidigt finns det problemområden kopplat till detta. 
Det som de flesta anförde var problematiken med den folkrättsliga statusen 
bland de civila personer som arbetar inom industrin/leverantörens medföljande 
organisation. Det kan bland annat röra skyddet, både enskilt och som 
organisation, och vilken rättslig status de har i olika konflikter. En respondent 
menade att problemet mycket väl hänger samman med konfliktens utformning 
och utveckling, vilket på många sätt har accentuerats under de senaste 
årtiondena. Ett exempel är att allt mer civila deltager i moderna konflikter och 
allt längre fram på och inom stridsfältsmiljön samtidigt som skiljelinjen mellan 
främre och bakre nivån på stridsfältet blir allt otydligare.185 

5.2.5 Variabel Materielsystemspecifikt 
Syftet med variabeln är att granska, identifiera och redovisa om leasing är en 
möjlig materielförsörjningsprincip för de i uppsatsen identifierade 
materielsystemen. Därutöver syftar variabeln till att granska, identifiera och 
redovisa olika parametrar och kriterier som är viktiga vid ett leasingavtal. 
 
Är då leasing en möjlig försörjningsprincip för de i uppsatsen identifierade 
materielsystemen? Respondenterna är under denna variabel, liksom under 
tidigare variabler, i huvudsak eniga om att leasing är en möjlighet. Men 
samtidigt framkommer det att det finns avgörande skillnader mellan de olika 
materielsystemen och för möjligheterna att leasa dem. En respondent menar att 
om Försvarsmakten har för avsikt att anskaffa väldigt känsliga eller specifika 
materielsystem och därmed vill ha full kontroll och förfogande över dessa, då 
är leasing inget realistiskt alternativ. Men om anskaffningen istället avser mer 
standardbetonade materielsystem och där Försvarsmakten kan avsäga sig 
kontrollen men fortfarande ha nyttan kvar av att bruka systemet, då är leasing 
ett alternativ att utnyttja.186 Avseende det mer standardbetonade 
materielsystemet, lastbilssystem, så är de intervjuade i stort sett eniga om att 
det är fullt möjligt att anskaffa med leasingavtal. Flertalet respondenter framför 
samtidigt att det inte bara är möjligt utan även ett lämpligt försörjningssätt, 
både för detta materielsystem och för andra standardbetonade 
materielsystem.187 En respondent utryckte sig enligt följande: 
 
”…det skulle vara lämpligt. Jag har svårt att förstå varför vi måste köpa och äga våra 
lastbilar och där skulle man behöva titta på ett mera flexibelt förhållningssätt för den 
materielstocken.”188 
 
En av de intervjuade menar samtidigt att Försvarsmakten inte helt kan frånsäga 
sig att inneha en viss egen del/resurs av det standardbetonade materielsystemet,  

                                                 
183 Intervju 5, 6, 8, 11, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
184 Intervju 6, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
185 Intervju 11, 12, Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt, fråga 3. 
186 Intervju 4, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3. 
187 Intervju 3, 5, 6, 8, 11, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1. 
188 Intervju 5, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1. 
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främst för att skapa en viss redundans.189 En respondent menar att leasa ett 
lastbilssystem innebär att vi egentligen vidareutvecklar dagens system med 
fordonsuttag och interndebiterade prissättning/kostnader men gör det enligt en 
ny, liknande modell och med externa aktörer.190 Han menar fortsättningsvis att 
leasing av standardmateriel i många fall kan vara enklare, då det finns flera 
aktörer på marknaden, t ex inom lastbilssektorn. Medan det inom den mer 
krigsmaterielspecifika sektorn endast finns enstaka eller ett fåtal aktörer. 
Ytterligare en anledning till att gå i denna riktning, anger en annan respondent, 
är att Försvarsmakten i framtiden kan få svårt att upprätthålla den tekniska 
kompetens och infrastruktur som krävs för vissa materielsystem, både för de 
standardbetonade och för de mer krigsspecifika. Försvarsmakten blir allt mer 
beroende av industrin/leverantören.191  
 
Avseende de mer krigsspecifika materielsystemen, bekämpningssystem och 
artillerilokaliseringsradar, så är åsikterna bland de intervjuade mer 
divergerande. Några anser att leasing av dessa materielsystem är möjlig och att 
det kan genomföras i full omfattning utan begränsningar.192 En av de största 
fördelarna som anges är att Försvarsmakten över tiden säkerställer tillgång till 
materielsystem av högsta, modernaste klass. De intervjuade medger samtidigt 
att alternativet sannolikt blir dyrare än inköp men att det samtidigt ger 
Försvarsmakten en bättre möjlighet att följa utvecklingen på den internationella 
arenan.193 Flertalet av de intervjuade anser dock att dessa typer av kvalificerade 
materielsystem även i framtiden bör direktanskaffas, särskilt när det avser 
större volymer och mer specialiserade materielsystem.194 I många av fallen är 
det en fördel att dessa är egenägda av Försvarsmakten, betonar en respondent. 
Dock, fortsätter han, är det möjligt att vissa kvalificerade materielsystem som  
t ex används för utvecklingsprojekt istället anskaffas via leasingavtal med 
industri/leverantör eller nationer. Anledningen är att det i många av dessa fall 
kan vara direkt olämpligt att äga dom under en relativt begränsad tidsperiod 
och med det utrerade syftet. Respondenten menar fortsättningsvis att en 
utvecklad form kan vara att Försvarsmakten köper det krigsspecifika 
materielsystemet men leasar samtidigt en eller flera funktioner av 
industrin/leverantören, med andra ord outsourcing av viss verksamhet som 
berör materielsystemet.195 Liknande tankebanor är en annan respondent inne 
på, då han menar att Försvarsmakten bör anskaffa det han kallar 
huvudsystemen medan stödet till dessa kan leasas/outsourcas i varierande 
omfattning. Huvudsystemen omfattar här de viktigaste materielsystemen, 
krigsspecifika i formen av ett bekämpningssystem, som är unika för 
Försvarsmakten. Samtidigt anser han att övriga materielsystem inom 
Försvarsmakten i stor utsträckning kan leasas, även med viss köpoption. På det  
 
 

                                                 
189 Intervju 12, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1. 
190 Intervju 6, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1. 
191 Intervju 5, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 2. 
192 Intervju 1, 6, 7, 9, 10, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1. 
193 Intervju 7, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1. 
194 Intervju 2, 5, 11, 12, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1. 
195 Intervju 5, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 1 och 2. 
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viset kan Försvarsmakten få ett komplett, totalt materielsystem, ett 
sammanhängande system av system.196 
 
Ett stort antal parametrar och kriterier framfördes under intervjuerna, vilka på 
ett eller annat sätt är vitala vid leasing av försvarsmateriel. Många av dessa 
diskuterades tidigare men de, enligt respondenterna, viktigare redovisas här. 
Ekonomi, tillgänglighet, flexibilitet, kompetens och kravspecifikation är de 
parametrar och kriterier som är mest frekvent förekommande. Huvuddelen av 
de intervjuade återkommer till dessa som någon form av ledord för den 
betydelse och innebörd de har för om leasing är en möjlig 
materielförsörjningsprincip. Ett annat exempel är, enligt flera respondenter, 
själva leasingavtalet och dess utformning, varvid dess tidsomfång, variations- 
och hävningsklausuler, skadeståndsregler samt former vid avtalets utgång är 
vitala.197 Samtidigt, anser en intervjuad, är det viktigt att sammankoppla det 
med någon form av beslutsmodell, vilken skall verka under materielsystemets 
hela livscykel och kunna utgöra ett stöd i ett antal avgörande beslut.198 
 
Att tidigt formulera en strategi/filosofi för vad som är syftet och målet, vad 
som önskas uppnås med leasingen och utifrån dessa skapa förhandlingsmål är 
ett annat exempel på parameter/kriterier som togs upp.199 Andra exempel som 
lyftes fram av några respondenter är att Försvarsmakten, med stöd av 
Försvarets Materielverk, är en kompetent kravställare tillika beställare av 
materielsystemen. Likväl som de besitter förmågan av att verifiera/validera att 
industrin/leverantören uppfyller de ställda kraven.200 Samtidigt är det av stor 
vikt att det skapas en form av partnerskap mellan leasetagaren (här; 
Försvarsmakten) och leasegivaren, där båda parter arbetar efter en vinna-vinna 
filosofi.201 Olika former av säkerhetsåtaganden från leasegivaren, bland annat 
avseende leverans, underhåll och drift, är också av stor vikt menar en annan 
respondent.202 Ytterligare exempel som kan nämnas rör 
gränsytorna/gränssnitten mellan de olika parterna inklusive behovet av 
kommunikation och ett gemensamt IS/IT-stöd.203  En respondent summerade 
sina tankar angående leasing enligt följande: 
 
”Jag tror att vi skulle kunna inom ett antal olika materielsystem ha det senaste, modernaste till 
en kostnad som till och med är lägre än det vi idag betalar för att förvalta, vidmakthålla 
gammalt, föråldrat materiel.”204 
 
 
 
 
 

                                                 
196 Intervju 6, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3. 
197 Intervju 5, 6, 7, 10, 11, 12, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3. 
198 Intervju 11, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3 samt Intervju 2, Övrigt. 
199 Intervju 9, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3 samt Intervju 11, Övrigt. 
200 Intervju 1, 8 Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3. 
201 Intervju 7, 9, 10, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3 samt Intervju 11, Övrigt. 
202 Intervju 11, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3. 
203 Intervju 10, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3 samt Intervju 11, Övrigt. 
204 Intervju 11, Variabel Materielsystemspecifikt, fråga 3. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Inledning 
Detta kapitel syftar till att genomföra en analys och diskussion, utgående från 
uppsatsens empiri, om leasing av försvarsmateriel är en möjlig 
försörjningsprincip. Analysen av de identifierade variablerna är i 
sammanhanget att se som en analys av olika komponenter, vilka var för sig, i 
relation med varandra eller i samverkan med ev externa faktorer påverkar 
helheten, leasing. Denna analys utgår under varje delkapitel från de olika 
komponenterna inom respektive variabel, vilka därmed utgör ytterligare ett 
steg (nedbrytning) av systemteorin. Analysen handlar därmed om att, utgående 
från de fyra identifierade variablerna, knyta samman teori och empiri. Det 
kommer därefter att följas av en diskussion utgående från nyckelord ur 
analyserna, varvid de olika komponenterna kopplas samman i ett sammanhang 
och till en helhet, leasing. Diskussionen kommer slutligen leda till en 
sammanvägd slutsats där uppsatsens frågeställningar besvaras. Det i uppsatsen 
redovisade empiriska textmaterialet (kapitel 4 och 5.1) kommer i huvudsak 
användas för att om möjligt ytterligare säkra/verifiera påståenden och slutsatser 
som är dragna med hjälp av systemteorin. 
 

6.2 Analys 

6.2.1 Variabel Form, Struktur och Roller 
Under denna rubrik söks svaren på uppsatsens frågeställningar utgående från 
variabelns komponenter form, struktur och roller. 
 
Under variabeln har det framkommit att det är (bör vara) möjligt, generellt, att 
utnyttja leasing som materielförsörjningsprincip av försvarsmateriel. Syftet 
med att utnyttja leasing skulle i så fall kunna vara att skapa ytterligare 
möjligheter för att säkerställa en kvalitativt, modern materielstock för 
insatsförsvarets behov. Samtidigt som det ger Försvarsmakten en ökad 
flexibilitet i materielförsörjningen och möjligheter för att snabbare kunna täcka 
de ev förmågeluckor som kan uppkomma. I de flesta fallen anses leasing här 
först och främst vara genomförbart/möjligt avseende de mer standardbetonade 
materielsystemen, t ex lastbilssystem, som finns på den civila marknaden och 
då främst för att användas inom Försvarsmaktens fredsmässiga verksamhet. 
När det gäller de högre konfliktnivåerna och till dem mer relaterade 
krigsspecifika materielsystemen, t ex artillerilokaliseringsradar och 
bekämpningssystem, så anses möjligheterna för dessa vara svårare att 
klarlägga, vilket också framkom av de divergerande åsikterna under variabeln. 
I mångt och mycket har det sin grund i den påverkan som ett förändrat 
omvärldsläge och/eller högre konfliktnivåer skulle kunna innebära för 
handlingsfriheten med och tillgängligheten till de leasade materielsystemen. En 
viktig och delvis avgörande faktor i sammanhanget är risken för att komma i 
ett allt för stort beroendeförhållande till industrin/leverantören, varvid dessa 
kan komma i någon form av monopolsituation. I ett allt mer försämrat läge på 
konfliktskalan skulle det kunna leda till att Försvarsmakten riskerar att    
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utsättas för olika former av gisslan- och/eller utpressningssituationer, vilket 
ytterst kan påverka tillgängligheten till och handlingsfriheten med 
materielsystemen. Innebörden blir därmed att det skulle kunna påverka 
Försvarsmaktens förmåga att lösa någon av sina fyra huvuduppgifter. 
 
Leasing tar sin huvudsakliga utgångspunkt i olika ekonomiska faktorer, då den 
främst är en kredit- och finansieringsform av olika materielsystem. Under 
variabeln framfördes ett antal faktorer, ur ett ekonomiskt perspektiv, som kan 
uppkomma till följd av ett utnyttjande av leasing. Några av de positiva 
faktorerna är att Försvarsmakten får ett annorlunda betalningsflöde till 
industrin/leverantören och undviker samtidigt att låsa stora ekonomiska 
resurser i materielprojekt under längre tidsperioder medan den mest negativa 
faktorn är risken för allt mer fördyrade kostnader. Den generella innebörden av 
leasing, att endast ha nyttjanderätten och inte äganderätten, innebär enligt 
variabeln ingen begränsning utan det bedöms vara hanterbart inom ramen för 
ett leasingavtal. En faktor som dock kan komma att påverka detta är det allt 
större utländska ägandet inom industri/leverantörsledet, vilket kan innebära 
konsekvenser och begränsningar för hur ett leasingavtal efterföljs vid ett 
förändrat omvärldsläge och därmed även Försvarsmaktens möjligheter att 
utnyttja det leasade materielsystemet.  
 
Med hänsyn till Försvarsmaktens nuvarande interna regelverk, så är idag 
operationell leasing den enda leasingform som är möjlig att använda, vilket 
också verifierades i variabeln. Ett utnyttjande av andra leasingformer, främst 
finansiell leasing, torde därmed kräva ett förändrat ställningstagande vilket 
delvis förordas i variabeln. Men samtidigt kan ett utnyttjande av leasing allt 
mer komma att leda till att Försvarsmaktens verksamhet kan koncentreras till 
kärnverksamheten, vilket på sikt skulle kunna leda till möjligheter att göra 
vissa organisationella, personella och infrastrukturella reduceringar. I 
sammanhanget är det av stor vikt att påpeka att inte all stödverksamhet inom 
Försvarsmakten avvecklas i samband med leasing utan att en viss kompetens 
och redundans bibehålls över tiden, främst med syfte att kunna verka på den 
främre nivån av ett operationsområde. Leasingavtalets tidsutsträckt styrs i 
huvudsak av materielsystemets ekonomiska livslängd men här bör en koppling 
till det aktuella materielsystemets livscykelperspektiv vara möjlig att 
genomföra, under hela dess livscykel och inom alla dess steg.  
 
En av de faktorer som framkommer i variabeln och som kan komma att 
förändras till följd av leasing är rollspelet mellan de olika aktörerna inom 
processen. Den huvudsakliga orsaken står främst att finna i den 
tyngdpunktsförskjutning i rollspelet som leasing med stor sannolikhet kommer 
att medföra, från Försvarsmakten till industrin/leverantören. Några av de 
grundläggande faktorerna till detta kan finnas i att det tillkommer fler aktörer,  
t ex finansbolag, samt i industrin/leverantörernas vilja att vara mer delaktiga 
och ta en allt större, aktiv del i den framtida materielförsörjningen. En 
grundförutsättning inom ramen för ett operationellt leasingavtal. På många sätt 
kan det leda till nya roller/uppgifter för Försvarets Materielverk och  
Försvarsmaktens Logistik, vars roller kan bli mer av kundföreträdare och 
kravställare men på en högre systemnivå. En viktig grundförutsättning i detta  
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sammanhang är därmed att rågången/gränssnittet mellan vad Försvarsmakten 
och dess närstående aktörer ska göra och vad industrin/leverantören ska göra, 
identifieras tidigt och utgör därefter grundfundamentet för det nya rollspelet. 
Systemtänkandet kan här spela en viktig roll, då det är av stor vikt att systemen 
av system mellan aktörerna samordnas och att det går att finna en spårbarhet 
inom hela systemet likväl som att det finns ett gemensamt processtänkande. 
 
Ur analysen av variabeln kan följande slutsatser dras: 

 Leasing är, övergripande, en möjlig materielförsörjningsprincip för 
försvarsmateriel, varvid operationell leasing idag är det enda möjliga 
alternativet inom Försvarsmakten. Att endast ha nyttjanderätten och inte 
äganderätten till materielsystemet anses i sammanhanget vara hanterbart 
och utgör ingen avgörande begränsning. Den leasing som avses är främst 
av mer standardbetonade materielsystem, t ex lastbilssystem, och för den 
fredrationella verksamheten. Möjligheterna för att leasa krigsspecifika 
materielsystem, t ex bekämpningssystem och artillerilokaliseringsradar, och 
under högre konfliktnivåer är mer komplicerat. 

 Ett utnyttjande av leasing kan på sikt leda till att Försvarsmakten har behov 
av (möjlighet till) att genomföra reduceringar avseende personal, 
organisation och infrastruktur. 

 Leasing innebär i praktiken en tyngdpunktsförskjutning från 
Försvarsmakten mot industrin/leverantörerna, vilket kommer leda till ett 
förändrat rollspel för och nya krav på de olika aktörerna i processen.  

 Leasing kan innebära en risktagning för Försvarsmakten, då den kan 
komma i ett beroendeförhållande till industrier/leverantörer inom ramen för 
ett avtal. Samtidigt kan det utländska ägandet av industrin/leverantörerna 
komma att innebära begränsningar och/eller konsekvenser för uppfyllandet 
av ett leasingavtal vid en negativ säkerhetspolitisk utveckling.  

 
6.2.2 Variabel Säkerhet och Utveckling 

Under denna rubrik söks svaren på uppsatsens frågeställningar utgående från 
variabelns komponenter säkerhet och utveckling samt dess övriga delfaktorer 
tillgänglighet, interoperabilitet, utbildning/stöd och former vid avtalets utgång.  
 
Många av faktorerna under denna variabel är inte särskiljande från vad som 
gäller under andra anskaffningsformer, t ex direktanskaffning, men dock har 
några avgörande skillnader identifierats. Dessa kan i huvudsak sägas ha sitt 
ursprung i att beskriva de olika krav som måste uppfyllas inom ramen för ett 
leasingavtal men också de olika möjligheter som leasing skulle kunna leda till 
för Försvarsmakten. Säkerhetsaspekten utgör enligt variabeln ingen avgörande 
begränsning men samtidigt framförs här betydelsen av att leasingavtalet är 
noggrant utformat/formulerat. Här är det av stor betydelse att mycket tid/arbete 
läggs på att reglera de olika krav som Försvarsmakten har och vad leasegivaren 
ska uppfylla inom avtalet. Det kan exemplifieras med olika kravnivåer på 
kvalitet, ledtider och tillgänglighet. Även här kan en återkoppling till betydelsen 
av att tidigt identifiera rågången/gränssnittet mellan aktörerna göras.  
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Tillgänglighetsaspekten är en av de faktorer som är vitala och av stor betydelse 
vid ett leasingavtal. En grundförutsättning för att kunna utnyttja leasing är att 
Försvarsmakten över tiden har den erfordrade och fastställda tillgängligheten 
till de leasade materielsystemen. Som en följd måste detta tidigt definieras i 
processen genom noggranna risk- och tillgänglighetsanalyser, vilka därmed 
utgör grunden för materielsystemets målsättningsdokument och efterföljande 
kravspecifikation, oavsett om det rör taktisk, teknisk eller funktionell 
tillgänglighet. Samtidigt kan tillgängligheten också komma att utgöra en av de 
rörliga faktorer som påverkar leasingavgiftens storlek, vilket skulle kunna 
innebära ett incitament till att över tiden säkerställa att materielsystemet är 
funktionibelt och i drift. Även interoperabilitetsaspekten utgör som grund inget 
särskiljande mellan de olika anskaffningsformerna men variabeln påvisar 
behovet av att, ur ett interoperabilitetsperspektiv, anskaffa mer 
standardbetonade materielsystem vilket kan exemplifieras av lastbilssystem. En 
form för det skulle kunna vara att Försvarsmakten leasar lastbilssystem som 
uppfyller samma krav som ställs av de nationer eller organisationer som den 
skall samarbeta med, vilket leder till en ökad interoperabilitetsförmåga. I mångt 
och mycket skulle det även kunna leda till lägre, mer allmänna 
kravspecifikationer. Ett alternativ kan vara att leasa materielsystem av mer 
modulär uppbyggnad, vilken anpassas efter den erfordrade situationen, 
verksamheten och/eller miljön. Samtidigt påvisas då en form av 
systemtänkande på en lägre nivå av materielförsörjningsprocessen med en 
helhet och ett antal komponenter, vilka utgör grunden för helheten. 
 
Leasing innebär, enligt variabeln, att materielsystemens livscykelperspektiv 
kommer att kvarstå enligt dagens principer men att formerna för denna kan 
komma att förändras, bland annat avseende utveckling och anpassning av 
materielsystemet. Ett utnyttjande av leasing kan därmed innebära möjligheter 
för en mer kontinuerlig utveckling, anpassning och modifiering av 
materielsystemen över tiden, vilket i många fall bedöms kunna bli billigare än 
dagens former. Samtidigt ges det ökade möjligheter att efterhand kunna följa 
utvecklingen på ett bättre och snabbare sätt, vilket kan vara till gagn för 
insatsförsvarets förmågor. En mer kontinuerlig utveckling avser i huvudsak 
materielsystem med längre avtalsperioder (t ex bekämpningssystem) medan det 
för de med kortare avtalsperioder (t ex lastbilssystem) kommer utvecklingen 
istället att kunna ersättas med att materielsystemet helt byts till ett nytt, 
modernare vid avtalets utgång. Innebörden blir att formen med 
halvtidsmodifiering och REMO i stort sett kan utgå och istället ersättas med en 
mer evolutionär, kontinuerlig utveckling och anpassning. En grundförutsättning 
är dock att Försvarsmakten och industrin/leverantören, inom ramen för 
leasingavtalet, formar och utvecklar ett nära samarbete, ett partnerskap. 
 
En annan del som enligt variabeln kan utvecklas, kopplat till 
industrins/leverantörernas vilja att ta en större, mer aktiv del, är avseende 
Försvarsmaktens utbildning och stöd och det gäller oavsett om det görs inom 
ramen för ett leasingavtal eller i annan form. De utbildningsalternativ som 
framkommer rör främst den tekniska kompetensen på materielsystemen, dels 
för utbildning av Försvarsmaktens personal på olika nivåer, dels för utbildning 
och upprätthållande av kompetens för utvalda personalgrupper. En viktig  
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parameter i sammanhanget är dock att den stridstekniska/taktiska utbildningen 
på materielsystemen även fortsättningsvis skall genomföras inom 
Försvarsmaktens egen organisation. Ett annat alternativ är att genomföra 
utbildningen inom ramen för ett bi- eller multilateralt samarbete, där 
industrin/leverantören står som en form av gemensam nämnare. En annan 
framgångsfaktor, särskilt vid ett leasingavtal, är att Försvarsmakten över tiden 
kan påräkna stöd och support från industrin/leverantören enligt avtal. Alla 
dessa alternativ inom ramen för utveckling och stöd är exempel som kan 
karakteriseras i formen av systemtänkande, komponenter som var för sig eller 
tillsammans påverkar helheten. Formerna vid avtalets utgång är en av de 
faktorer som särskiljer leasing från andra anskaffningsformer. I variabeln har 
det framkommit, vid leasing, att dessa former skall efterföljas och 
materielsystemet återlämnas till industrin/leverantören vid avtalets utgång. 
Samtidigt framförs tankegångar om att det i vissa fall, t ex avseende mycket 
specifika materielsystem, bör finnas möjlighet till avtalsförlängning och/eller 
köpoption. Ett förfarande som dock kan innebära att formerna för leasing sätts 
ur spel och övergår mer till en form av avbetalningsköp. 
 
Ur analysen av variabeln kan följande slutsatser dras: 

 Utformningen av leasingavtalet är en avgörande faktor, varvid stor vikt 
skall läggas på att specificera vad de olika aktörerna kräver respektive skall 
uppfylla inom avtalet. Utgångspunkterna för avtalet formuleras i 
Försvarsmaktens målsättningsdokument och kravspecifikationer för 
materielsystemet, utgående från risk- och tillgänglighetsanalyser. 

 Leasing kräver ett förändrat tankesätt inom Försvarsmakten, bland annat 
avseende utveckling och anpassning av materielsystemen under dess 
livscykel. Antingen utfasas äldre materielsystem mot nyare vid slutet av 
avtalsperioden eller så sker en kontinuerlig, evolutionär utveckling av 
materielsystemet under hela livscykeln i partnerskap med 
industrin/leverantören. Principen för att materielsystemen återlämnas till 
industrin/leverantörerna vid avtalets utgång skall i huvudsak efterföljas. 

 Delar av Försvarsmaktens utbildning och stöd kan inom ramen för ett 
leasingavtal komma att genomföras av industrin/leverantören, främst 
avseende teknisk utbildning på de aktuella materielsystemen. 

 
6.2.3 Variabel Konfliktnivåer, nationellt och internationellt 

Under denna rubrik söks svaren på uppsatsens frågeställningar utgående från 
variabelns komponent konfliktnivåer, nationellt och internationellt. 
 
Under variabeln har det framkommit att det är möjligt att utnyttja leasing, ur ett 
generellt perspektiv, oberoende av vilken konfliktnivå som råder eller ur ett 
nationellt respektive internationellt perspektiv. Det skall dock i sammanhanget 
påpekas att det förekommer klart divergerande åsikter om detta, vilket främst 
skall sammankopplas mot möjligheterna under de högre konfliktnivåerna, kris-
krig, samt för de krigsspecifika materielsystemen, t ex bekämpningssystem och 
artillerilokaliseringsradar. Samtidigt är det också av vikt att göra en åtskillnad 
mellan möjligheterna för att leasa materielsystem och materielsystem, vilket 
bland annat kan/måste utgå från den specifika situationen och vilken arena det  
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skall användas på/inom. Här måste det bedömas från fall till fall, vilket också 
har belagts i variabeln, utgående från Försvarsmaktens uppgifter och 
verksamhet. Parallellt är det viktigt i sammanhanget att inte göra någon 
särskillnad mellan det nationella och internationella perspektivet, då det i 
dagens omvärld i stort sett inte är någon skillnad mellan dessa perspektiv. 
 
I variabeln har det framkommit att grunden för ett fungerande leasingavtal är 
att det formas ett partnerskap mellan Försvarsmakten och 
industrin/leverantören, inom vilket båda parter har en kontinuerlig dialog och 
arbetar integrerat för att uppnå en ömsesidig vinna-vinna situation. En 
återkommande faktor i detta är vikten av fullödiga avtalsformuleringar men 
samtidigt skall det särskilt uppmärksammas att det är skillnad mellan 
leasingavtal avseende materielsystem som Försvarsmakten skall kunna 
använda under alla konfliktnivåer, nationellt och internationellt, och ett mer 
standardliknande avtal inom leasingområdet. En vital, avgörande skillnad är 
främst avseende olika former av force majeure klausuler, vilka i fallet med 
leasing till Försvarsmakten kan komma att behöva formuleras helt annorlunda 
än vid normala leasingavtal. Med andra ord kan det här komma att innebära en 
förändring av hela leasingkonceptet. Ett exempel rör begränsningar avseende 
möjligheterna att friskriva sig från ett avtal på grund av ”krigsklausuler”, vilka 
har en koppling till de högre konfliktnivåerna. En annan faktor som kan vara 
aktuell i sammanhanget är att tillföra klausuler avseende olika former av 
avstämningstidpunkter inom avtalets tidsutsträckning, t ex för omförhandling.  
 
En faktor som har framförts i tidigare variabler är avseende den utökade roll 
som industrin/leverantören vill ta i den framtida materielförsörjningen, oavsett 
vilken anskaffningsform som är aktuell. Inom ramen för operationell leasing är 
det ett krav för att det skall vara genomförbart. I variabeln har det framkommit 
att en av de delar som kan avses är att mer aktivt understödja Försvarsmaktens 
verksamhet över tiden, oavsett konfliktnivå eller arena, nationellt eller 
internationellt. Samtidigt förekommer det även här divergerande uppfattningar 
och i detta fall främst avseende de högre konfliktnivåerna. Enighet råder i 
första hand avseende den nationella arenan och för fredsverksamheten, vilket 
till stor del kan sammankopplas med det utbyte som förekommer redan idag. 
Dock kan en skiljelinje identifieras, mellan understöd på/från ett nationellt 
basis och ett mer aktivt, framskjutet understöd mot Försvarsmaktens 
verksamhet inom alla konfliktnivåer, nationellt och internationellt. Som 
exempel på ett mer nationellt understöd kan det innebära ett upprätthållande av 
supportfunktioner och en viss beredskapsnivå, personell och/eller materiell, 
vilket skall kunna verka mot Försvarsmakten och dess behov på distans och 
efter avrop. Ett mer framskjutet, aktivt understödet kan däremot upprätthålls 
genom formerandet av separat organisation ur industrin/leverantörsledet, vilken 
har till uppgift att understödja Försvarsmaktens verksamhet inom eller nära det 
aktuella operationsområdet. En vital faktor i sammanhanget är att det främst 
skall ske inom den bakre nivån av ett operationsområde medan Försvarsmakten 
även fortsättningsvis ansvarar för det egna understödet inom den främre nivån 
av operationsområdet. 
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Samtidigt kan en sådan organisation uppkomma med och leda till problem, 
vilket kan begränsa dess förmåga och möjligheter att understödja 
Försvarsmakten. Ett centralt problemområde är att det i dagens stridsmiljö är 
svårt att dra en skiljelinje mellan vad som är den främre och bakre nivån, vilket 
kan leda till svårigheter för organisationen att verka enligt de ställda kraven. 
Ett annat av de mer centrala problemområdena berör personalens folkrättsliga 
status, vilket på många sätt kan vara avgörande för om organisationen har en 
möjlighet att verka. Bland annat kan det röra möjligheten av att bära vapen och 
därmed även förmågan till egenskydd. Härvidlag är det av största vikt att klara 
ut vilken status organisationens personal innehar, är dom ”soldater” med 
krigsplacering, är dom kombattanter eller är dom civila. Det har en mycket 
central betydelse inom ramen för ett avtal, oavsett anskaffningsform. 
 
Ur analysen av variabeln kan följande slutsatser dras: 

 Variabeln styrker att leasing är en möjlig försörjningsprincip men att 
möjligheterna är svårare avseende krigsspecifika materielsystem, t ex för 
bekämpningssystem och artillerilokaliseringsradar, och under de högre 
konfliktnivåerna, kris-krig. 

 Det är möjligt för industrin/leverantörerna att understödja Försvarsmaktens 
verksamhet mer aktivt, antingen på distans från ett nationellt basis eller 
med en egen, framskjuten organisation i nära anslutning till 
Försvarsmaktens operationsområde. Ett centralt problemområde, vilket 
måste klarläggas, är personalens folkrättsliga status.  

 Utformningen av leasingavtalet mellan Försvarsmakten och leasegivaren, 
likväl som under tidigare variabler, är en central faktor. Härvid skall särskild 
vikt läggas vid utformningen av force majeure klausuler inom avtalet. 

 Grundläggande för ett fungerande leasingavtal är härvidlag att forma ett 
partnerskap mellan Försvarsmakten och industrin/leverantören, där båda 
parter har en kontinuerlig dialog och verkar mot en vinna-vinna situation.   

6.2.4 Variabel Materielsystemspecifikt 
Under denna rubrik söks svaren på uppsatsens frågeställningar utgående från 
variabelns komponent materielsystemspecifikt och kopplat till de i uppsatsen 
identifierade materielsystemen 
 
I variabeln framkommer det ytterligare anledningar till varför leasing, helt eller 
delvis, kan vara en möjlig framtida försörjningsprincip av försvarsmateriel. 
Bland annat omnämns att Försvarsmakten kan få svårigheter att upprätthålla 
den infrastruktur och den tekniska kompetens som krävs för alla typer av 
framtida materielsystem, vilket skulle tala för att utnyttja leasing som ett 
alternativ. Även denna variabel ger vid handen att leasing är en möjlig 
försörjningsprincip men att det samtidigt finns särskiljande faktorer som 
påverkar möjligheterna för uppsatsens identifierade materielsystem. Avseende 
lastbilssystem, vilket i huvudsak även får anses gälla för andra 
standardbetonade materielsystem, så är det ett materielsystem som är möjligt 
att anskaffa genom operationell leasing. Att härvid leasa ett standardbetonat 
materielsystem kan i huvudsak anses som enklare än för mer krigsspecifika, då 
främst med hänsyn till dess bredare användningsområde och att det oftast finns  
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ett större antal aktörer på markanden. Men samtidigt måste betydelsen av att 
Försvarsmakten över tiden bibehåller vissa egna resurser utöver de 
materielsystem som leasas särskilt framhållas, främst ur en redundansaspekt.  
 
Beträffande de krigsspecifika materielsystemen, är leasing ett mer komplicerat 
område, vilket verifierades av de divergerande åsikterna inom denna och 
tidigare variabler. I huvudsak anses det att dessa materielsystem, här 
exemplifierade genom bekämpningssystem och artillerilokaliseringsradar, skall 
anskaffas enligt dagens principer, särskilt när det avhandlar stora volymer och 
militärt, specifika materielsystem. En viktig faktor i sammanhanget är att det är 
en fördel om dessa är egenägda, t ex ur ett tillgänglighets- och 
handlingsfrihetsperspektiv. Men samtidigt anses det av andra att operationell 
leasing är fullt genomförbart, inom alla typer av materielsystem, vilket bland 
annat skulle kunna leda till att Försvarsmakten ges tillgång till modern materiel 
av högsta klass och förutsättningar ges för att kontinuerligt följa 
utvecklingstrender inom det aktuella materielsystemet. Dock leder det till, med 
stor sannolikhet, en trolig kostnadsfördyrning gentemot anskaffning via inköp. 
Ett område där det är möjligt att utnyttja leasing även för krigsspecifika 
materielsystem är i samband med olika former av utvecklingsprojekt, t ex 
demonstratorer, då dessa främst användas för ett specifikt syfte och under en 
begränsad tidsperiod. Ett alternativ till leasing skulle istället kunna vara att 
utnyttja en kombination av olika anskaffningsformer, främst när det avser 
krigsspecifika materielsystem. Det kan här ses som en form av systemtänkande 
inom materielförsörjningen med differentierade komponenter, vilka 
tillsammans bildar en helhet. Huvudinriktningen kan även fortsättningsvis vara 
att direktanskaffa själva materielsystemet, huvudsystemet eller det unika för 
Försvarsmakten, medan dess kringfunktioner, t ex utbildning, stöd och support, 
leasas av industrin/leverantören i olika omfattning utgående från det aktuella 
behovet och tillgång till egen kompetens och redundans.  
 
Parallellt kan ett antal olika parametrar och kriterier identifieras inom variabeln 
av vilka många får anses vara vitala för, om och vid ett utnyttjande av leasing 
som materielförsörjningsprincip. Ur denna mängd har ett antal viktigare ledord 
utkristalliserats, vilka kan vara viktiga att föra med sig i som en grund i ev 
framtida leasingavtal. De mest framträdande är ekonomi, tillgänglighet i olika 
former, flexibilitet, kompetens inom och utom Försvarsmakten samt vikten av 
noggranna kravspecifikationer. Andra ledord som särskilt skall nämnas är 
betydelsen av att formulera en strategi/filosofi för vad som önskas uppnås, att 
kunna agera som professionella kravställare/beställare samt själva 
avtalsutformningen. Avslutningsvis framkommer vikten av att detta sker i en 
form av symbios mellan Försvarsmakten och industrin/leverantören, ett 
partnerskap där båda parter arbetar utifrån och mot en vinna-vinna situation. 
 
Ur analysen av variabeln kan följande slutsatser dras: 

 Leasing är, generellt, en möjlig försörjningsprincip för försvarsmateriel 
men det finns särskiljande faktorer mellan möjligheterna för de 
identifierade materielsystemen. De mer standardbetonade  
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materielsystemen, typ lastbilsystem, kan med fördel leasas medan leasing 
av de mer krigsspecifika materielsystemen, typ bekämpningssystem och 
artillerilokaliseringsradar, är mer komplicerat. 

 Leasing är delvis en möjlig försörjningsprincip även för krigsspecifika 
materielsystem, främst under kortare tidsperioder och med begränsat syfte.  

 En framtida möjlighet för Försvarsmakten kan vara att kombinera olika 
anskaffningsformer, t ex direktanskaffning av materielsystemen kombinerat 
med leasing av olika stödfunktioner. 

 De viktigaste parametrarna/kriterierna ur ett Försvarsmaktsperspektiv i 
samband med leasing är ekonomi, tillgänglighet, flexibilitet, kompetens 
och kravspecifikationer.  

 
6.3 Diskussion 

Ur analyserna av variablerna har fyra nyckelord identifierats. Variablerna med 
dess nyckelord kan därmed sägas utgöra några av de möjliga komponenterna, 
vilka var för sig eller i samverkan formar helheten enligt systemteorin, leasing 
som en möjlig försörjningsprincip. De identifierade nyckelorden är leasing, 
industri/leverantör, roller och avtal. Dessa kommer, tillsammans med dragna 
slutsatser, utgöra utgångspunkten för diskussionsdelen av uppsatsen.  
 
Är leasing en möjlig försörjningsprincip för försvarsmateriel och leder den till 
att uppfylla de krav som ställs på framtidens materielförsörjning? Inledningsvis 
skall det konstateras att leasing är en kredit och finansieringsform för olika 
materielsystem, vilken kan genomföras i ett antal former. Ett utnyttjande av 
leasing som materielförsörjningsprincip har därmed, främst, ett ekonomiskt 
motiv – att reducera eller förändra kostnaderna inom materielförsörjningen. 
Samtidigt kan det vara en form för att säkerställa materielförsörjningen till 
insatsförsvaret, enskilt eller som komplement till dagens principer. Med andra 
ord som en del av systemteorin/systemtänkandet, en komponent av helheten, 
materielförsörjningen av försvarsmateriel. Generellt har uppsatsen påvisat att 
leasing är en möjlig försörjningsprincip och uppfyller många av de krav som 
ställs men att det samtidigt råder delade meningar om i vilken omfattning det är 
genomförbart. Ett utnyttjande av leasing innebär på många sätt att 
Försvarsmakten måste tänka i andra banor och former, ett förändrat tankesätt, 
än avseende dagens materielförsörjning samt den påverkan det kan få för den 
egna organisationen och dess verksamhet. Samtidigt kan det leda till andra 
möjligheter, då det inte låser anslag i långvariga materielkontrakt utan kan 
istället utnyttja dessa för andra ändamål, en ökad koncentration mot 
kärnverksamheten. Kostnaderna vid ett leasingavtal kommer med stor 
sannolikhet inte att understiga de kostnader som materielförsörjningen medför 
idag utan i huvudsak kan det innebära en kostnadsfördyrning, främst sett ur en 
ren materiell synvinkel. Men parallellt kommer denna fördyrning innebära att 
vissa interna kostnader kan reduceras/avvecklas i viss omfattning, t ex 
avseende personella, infrastrukturella och utbildningskostnader. Det leder till 
att ökningen av kostnadsbilden inte bör bli för omfattande i jämförelse med 
dagens. Men det viktiga i samband med leasing är att Försvarsmakten istället 
köper en ökad flexibilitet och handlingsfrihet, vilket går hand i hand med 
intentionerna och kraven för insatsförsvaret. Ytterligare en faktor i  
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sammanhanget, vilken är vital, är att Försvarsmakten i samband med leasing 
överlåter på industrin/leverantörerna att i allt större omfattning vara med och 
betala för utvecklingen av materielsystemen, vilket på sikt bör leda till 
kostnadsbesparningar för Försvarsmakten.  
 
Möjligheten att utnyttja leasing framkommer särskilt i uppsatsen avseende de 
materielsystem som kan anskaffas i ett mer standardbetonat utförande, t ex 
lastbilssystem. Om det skall vara genomförbart är det samtidigt av stor vikt att 
kravspecifikationerna för dessa materielsystem inte blir för komplexa och 
kräver för stora anpassningar gentemot den produkt som produceras av 
industrin/leverantören. Innebörden av resonemanget kan i många fall leda till 
att Försvarsmakten vid leasing kan tvingas att sänka sina kravspecifikationer 
för olika materielsystem och mer övergå till att använda standardbetonade 
system, utgående från industrins/leverantörernas produktportföljer, vilket också 
bör vara genomförbart i många fall. En utveckling i denna riktning kan 
innebära möjligheter för Försvarsmakten att leasa en mängd olika 
materielsystem på en stor civil marknad med ett antal potentiella aktörer. I 
många fall kan denna konkurrenssituation leda till fördelar för Försvarsmakten, 
vilken utgående från en mängd olika faktorer kan välja det för det specifika 
tillfället mest fördelaktiga alternativet, t ex det lastbilssystem som bäst 
uppfyller de uppställda kraven. Vid avtalets utgång återlämnas sedan 
materielsystemet till leasegivaren alternativt byts till ett modernare 
materielsystem, antingen från samma leasegivare eller från den leasegivare 
som vid tillfället innehar och ger det fördelaktigaste alternativet. På det viset 
skapas det förutsättningar för både flexibilitet och handlingsfrihet inom 
materielförsörjningen, utgående från leasing som materielförsörjningsprincip. 
 
Samtidigt är det av avgörande betydelse att Försvarsmakten tidigt upprättar en 
strategi/filosofi för hur materielsystemet och dess funktioner skall utformas och 
utvecklas över tiden, oavsett om det avser ett standardbetonat eller 
krigsspecifikt materielsystem. Betydelsen av det kan exemplifieras med 
utformningen av olika påbyggnader på lastbilssystem, oavsett om dessa 
lastbilssystem anskaffas via leasing eller ej. Om Försvarsmakten fastställer att 
alla kommande lastbilssystem skall kunna utrustas med snabblåsutrustning205, 
så innebär det en möjlighet för att kunna leasa dessa lastbilssystem och därmed 
inte vara bunden till samma industri/leverantör inom ett materielsystem under 
långa tidsperioder, med andra ord flexibilitet och handlingsfrihet. Det är 
ytterligare ett exempel på ett utvecklat systemtänkande inom 
materielförsörjningen, här kopplat till leasing av ett materielsystem.  
 
Leasing av krigsspecifika materielsystem, typ bekämpningssystem eller 
artillerilokaliseringsradar, är en mer komplicerad fråga vilken får sägas ta sin 
utgångspunkt i några avgörande faktorer. För det första så finns det endast ett 
begränsat antal möjliga aktörer på marknaden, vilket ytterst skulle kunna leda 
till att Försvarsmakten i vissa lägen kan komma i beroendeförhållande till en  

                                                 
205 Mobil tilläggsmodul för att kunna skifta mellan olika, utbytbara påbyggnader på ett och 
      samma lastbilsystem (chassi). Källa:  Rosenbrink, Jerry, Mj, Utvecklingsavdelningen, T2,  
      Studiebesök av FHS ChP 02-04 Logistikprofilering, 2004-02-04. 
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industri/leverantör. Bland annat skulle det kunna innebära begränsningar för 
vad Försvarsmakten kan och får göra med materielsystemet, vilket på sikt kan 
påverka Försvarsmaktens förmåga att lösa sina fyra huvuduppgifter. I vissa 
scenarion skulle det även kunna leda till att Försvarsmakten utsätts för olika 
former av utpressning- och/eller gisslansituationer från industrin/leverantören, 
vilket kan få till följd att kostnaderna ökar och/eller att tillgängligheten till 
materielsystemet reduceras. Men det ska dock särskilt påpekas, sett ur ett 
industri/leverantörsperspektiv, att en sådan utveckling i många fall skulle 
kunna diskvalificera dem själva för ev framtida order om anskaffning eller 
leasingavtal, oavsett nation. Men samtidigt har det säkerhetspolitiska läget 
inneburit att de flesta försvars- och krigsmakterna har reducerats, vilket har 
inneburit en allt mer minskad efterfrågan på, främst, krigsspecifika 
materielsystem. Det kan leda till att det motsatta förhållandet uppstår, där det 
istället är industrin/leverantörerna som kommer i ett beroendeförhållande till 
Försvarsmakten inom ett leasingavtal, främst för att säkra sin egen överlevnad. 
En dylik utveckling kan därmed tala för möjligheterna att utnyttja leasing för 
dessa materielsystem. För det andra kan det vara en fördel om de krigsspecifika 
materielsystem, typ bekämpningssystem eller artillerilokaliseringsradar, ägs av 
Försvarsmakten vilket främst skall ses ur ett tillgänglighets- och 
handlingsfrihetsperspektiv. Ett krigsspecifikt materielsystem med alla dess 
sidofunktioner är mer komplicerat att hålla funktionibelt eller ersätta i samband 
med ett försämrat omvärldsläge än i jämförelse med ett standardbetonat, t ex 
lastbilssystem, vilka i huvudsak kan ersättas genom förfogandelagar.  
 
Ovanstående och andra faktorer innebär att Försvarsmakten även i framtiden 
skall/bör direktanskaffa de krigsspecifika materielsystemen. Men samtidigt bör 
det uppmärksammas att det också kan vara en möjlighet för Försvarsmakten att 
utnyttja ytterligare i dagens säkerhetspolitiska läge, med allt mindre 
ekonomiska resurser, en begränsad och delvis förändrad hotbild mot landet 
parallellt med ett allt mer omfattande internationellt engagemang. Exempel på 
sådana möjligheter kan vara under mindre, begränsade internationella 
operationer utanför Sveriges säkerhetspolitiska intresseområde eller vid 
anskaffning av materielsystem för utvecklingsprojekt, t ex demonstratorer. Det 
är ytterligare exempel på ett systemtänkande inom materielförsörjningen. 
 
Den huvudsakliga leasingformen inom Försvarsmakten idag är operationell 
leasing och inom fredsverksamheten, vilket har sin bakgrund i de 
begränsningar som finns i Försvarsmaktens nuvarande regelverk. Men 
samtidigt leder det till eftertanke om att det borde vara möjligt att utnyttja 
leasing även under de högre konfliktnivåerna men det har i uppsatsen 
framkommit att det, i likhet med möjligheterna för de krigsspecifika 
materielsystemen, är komplicerat. De högre konfliktnivåerna ställer helt andra 
krav än vad som är fallet under fredsverksamheten, oavsett om 
Försvarsmaktens internationella verksamhet räknas in eller inte. I huvudsak så 
ligger grundorsaken i samarbetet med och beroendeförhållandet till 
industrin/leverantören som uppkommer i samband med leasing och hur det kan 
komma att påverkas av en högre konfliktnivå. Samtidigt bör dock ett utvecklat 
partnerskap mellan aktörerna inom ett leasingavtal innebära utvecklade 
möjligheter för att det även skall kunna fungera under dessa konfliktnivåer.  
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Är det då möjligt för industrin/leverantörerna att ta en mer, aktiv del i 
Försvarsmaktens materielförsörjning? Uppsatsen har här visat att det finns 
uttryckliga önskemål om det, ömsesidigt, vilket även skulle kunna omfatta 
andra områden utöver själva materielförsörjningen. I samband med 
utnyttjandet av operationell leasing, så är det en grundförutsättning för 
verksamheten. Här är det av stor betydelse att Försvarsmakten och 
industrin/leverantörerna formar ett partnerskap mellan dem, där båda parter 
verkar mot samma mål, en vinna-vinna situation. Samtidigt innebär leasing att 
Försvarsmakten blir, vilket har diskuterats tidigare, allt mer beroende av 
industrin/leverantören med de begränsningar/konsekvenser det kan få vid en 
negativ säkerhetspolitisk utveckling. Ytterligare en faktor som kan få negativ 
påverkan på samarbetet och därmed på ett leasingavtal, rör det utländska 
ägandet/ägandeintressena inom industrin/leverantörsledet. I vissa fall skulle det 
kunna leda till att tillgängligheten till materielsystemen reduceras, helt eller 
delvis, utgående från ägarnas värdering, bedömning och prioritering av den 
aktuella situationen. En sådan utveckling kan dock leda till, vilket tidigare 
diskuterats, att industrin/leverantören då kan komma att diskvalificera sig själv 
från ev framtida anskaffningar eller leasingavtal. 
 
Samtidigt får inte heller anledningarna till varför industrin/leverantörerna vill 
ta denna, mer aktiva roll inte heller förringas i sammanhanget. Till syvene och 
sist anser jag, har dessa egna ekonomiska vinningar att göra i samband med ett 
leasingavtal samtidigt som det ger dem ytterligare möjligheter att befästa den 
egna marknadspositionen, påverka utvecklingen efter egna önskemål och vilja 
samt att skapa förutsättningar för egen överlevnad. I sammanhanget framförs 
även tankar om hur Försvarsmakten skulle kunna understödjas, mer aktivt, 
inom ramen för ett operationellt leasingavtal, vilket här kan karakteriseras som 
ett systemtänkande, komponenter inom helheten logistik. I huvudsak 
framkommer två varianter, dels med ett understöd utgående från ett nationellt 
basis, dels ett mer framskjutet understöd närmre Försvarsmaktens operativa 
verksamhet. Båda varianterna får i sammanhanget anses vara genomförbara 
men här måste former, metoder och de folkrättsliga aspekterna beaktas mer 
djupgående, särskilt vid ett mer framskjutet understöd och under högre 
konfliktnivåer. 
 
Hur kommer rollspelet mellan de olika aktörerna att förändras vid leasing som 
materielförsörjningsprincip? Grundförutsättningen för ett väl fungerande 
leasingavtal är, som tidigare har diskuterats, att det formas ett partnerskap 
mellan de olika aktörerna. Det utgör samtidigt grundfundamentet för själva 
rollspelet mellan de olika aktörerna inom Försvarsmakten och 
industrin/leverantörsledet. Generellt sett, vilket uppsatsen har visat, kommer 
det att ske en tyngdpunktsförskjutning från Försvarsmakten till 
industrin/leverantörerna vid ett operationellt leasingavtal. Orsaken står här 
främst att finna i att allt mer verksamhet avseende det specifika, leasade 
materielsystemet genomförs i stor utsträckning inom industrin/leverantörsledet 
och endast i begränsad omfattning inom Försvarsmakten. Verksamheten kan 
bland annat avse utbildning av Försvarsmaktens personal och utveckling av 
materielsystemen men också för underhåll och support på olika nivåer. 
Konsekvenserna, med andra ord möjligheterna, för Försvarsmakten är att den  
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ges möjlighet att mer koncentrera sig på kärnverksamheten medan delar av den 
personella och infrastrukturella organisationen kan reduceras eller avvecklas.  
 
Samtidigt är det viktigt att påpeka att Försvarsmakten inte helt kan avsäga sig 
alla delar av verksamheten till industrin/leverantörerna inom ett leasingavtal 
utan måste över tiden bibehålla viss egen förmåga/kapacitet, redundans i 
systemet. Det är särskilt viktigt med hänsyn till att Försvarsmakten, även inom 
ett operationellt leasingavtal med framskjutet understöd från 
industrin/leverantören, minst ansvarar för det egna understödet på den främre 
nivån av ett operationsområde. Även detta kan ses som en form av 
systemtänkande. Att återupprätta/bygga upp det som en gång har rationaliserats 
bort är svårt och kostsamt, varvid det är viktigt att noggrant se över vad som 
verkligen är möjligt eller inte möjligt att reducera. Samtidigt kan de interna 
rollerna och uppgifterna inom och nära den Försvarsmaktsanknutna sfären 
komma att förändras eller utvecklas till följd av ett leasingavtal. De roller som 
främst kan komma att beröras rör de på, i uppsatsen identifierade som, 
försörjningsnivån. Det kan innebära att rollerna för Försvarets Materielverk 
och Försvarsmaktens Logistik kan komma att förändras/utvecklas till att 
förutom vara den tekniska expertisen respektive den som handhar/underhåller 
materielsystemen över tiden, även komma att behöva agera mer som en utrerad 
kravställare respektive kundföreträdare mot industrin/leverantören i samband 
med ett leasingavtal. I sammanhanget kan det också diskuteras om vem av 
dessa som skall ha den ledande rollen under processen eller om det, vid 
utnyttjande av leasing, egentligen är en aktör för mycket. 
 
Slutligen kommer frågan om vilken betydelse själva avtalet har vid leasing? 
Liksom vid andra anskaffningsformer, så har avtalet en stor betydelse även i 
detta fall. Uppsatsen har visat att det här finns faktorer inom avtalet som 
särskiljer det från andra avtalsformer. En av grundförutsättningarna vid ett 
leasingavtal är att tydligt och noggrant formulera vad de olika parterna kräver 
respektive skall uppfylla, med andra ord identifiera gränssnittet mellan 
aktörerna. Några av de faktorer som bör avhandlas särskilt noga rör 
materielsystemets tillgänglighet, utveckling och anpassning ur ett 
livscykelsperspektiv samt i vilken form industrin/leverantören skall tillföra 
utbildning och stöd. Utgångspunkten tas här främst från målsättningsdokument 
och kravspecifikationer. En annan viktig faktor i sammanhanget är 
leasingavtalets tidsutsträckning, vilken varierar beroende på materielsystem 
och dess ekonomiska livslängd. Samtidigt kan det också vara en form av 
inneboende regulator, där Försvarsmakten kan ha möjlighet att påverka 
leasingavgiften genom ev längre avtalsperioder men den styrande faktorn i 
sammanhanget är alltid materielsystemets ekonomiska livslängd. En faktor 
som särskilt skall beaktas och värderas kontinuerligt, men främst under 
upphandlingsfasen, är soliditeten hos den industri/leverantör av vilken 
materielsystemet skall leasas. Om denna industri/leverantör kommer på 
obestånd, kan det leda till att Försvarsmakten får begränsad tillgänglighet till 
materielsystemet eller, ytterst, mister nyttjanderätten helt, vilket får 
begränsningar/konsekvenser för Försvarsmaktens förmågor. Ytterligare en vital 
faktor är utformningen av force majeure klausuler inom avtalet, vilka måste 
utformas mot en helt annan målbild/situation där de skall kunna aktiveras än  
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vad som är brukligt i mer standardmässiga leasingavtal. Leasingavtalet med 
dess olika faktorer, komponenter, kan här ses som ytterligare en del av 
systemtänkandet, en av de komponenter som bildar helheten. Leasing som 
materielförsörjningsprincip av försvarsmateriel. 
 

6.4 Sammanvägd slutsats 
Utgående från den valda teorimodellen och analysen av de identifierade 
variablerna (komponenterna) så kan följande sammanvägda slutsatser dras, 
vilka svarar på uppsatsens frågeställningar och bildar därmed en helhet.  
 
Den första frågeställningen var att undersöka om leasing är ett alternativ för att 
ersätta/komplettera dagens försörjningsprinciper av försvarsmateriel och i så 
fall, vad som krävs och i vilka former. Slutsatsen och svaret på den första 
frågeställningen är att det har i uppsatsen framkommit/belagts att leasing är en 
möjlig försörjningsprincip av försvarsmateriel och då främst som ett 
komplement till dagens anskaffningsformer. I huvudsak får leasing anses 
utgöra en möjlighet för de mer standardbetonade materielsystemen, typ 
lastbilssystem, och främst under den lägsta konfliktnivån, fred. Avseende de 
krigsspecifika materielsystemen, här exemplifierat med bekämpningssystem 
och artillerilokaliseringsradar, och under de högre konfliktnivåerna, så är 
möjligheterna mer komplexa vilket talar för att dessa materielsystem även 
fortsättningsvis bör anskaffas enligt dagens principer. Samtidigt kan det dock 
vara möjligt, under rådande ekonomiska och säkerhetspolitiska läge, att till viss 
del/lägen även utnyttja leasing för de krigsspecifika materielsystemen, t ex för 
utvecklings- och demonstratorprojekt. Formerna för leasing inom 
Försvarsmakten är för närvarande begränsat till operationell leasing, vilket har 
sin grund i begränsningar i de interna regelverken. Men samtidigt skall 
möjligheten att kombinera anskaffning, enligt dagens rutiner, med ett 
leasingavtal avseende vissa delar av materielsystemets sidofunktioner särskilt 
framföras och beaktas. Ett utnyttjande av leasing kräver samtidigt ett förändrat 
tankesätt inom Försvarsmakten, där större vikt måste läggas vid rollspelet och 
ett utökat samarbete, ett partnerskap, mellan Försvarsmakten och 
industrin/leverantörerna. Det utgör även grunden för ett väl utvecklat 
leasingavtal, vilket noggrant måste reglera förhållandet mellan aktörerna och 
dess roller.  
 
Den andra frågeställningen rörde vilka begränsningar/konsekvenser som 
leasing kan innebära för Försvarsmaktens förmåga vid ett förändrat 
omvärldsläge, nationellt och internationellt. Den huvudsakliga 
begränsningen/konsekvensen för Försvarsmaktens förmågor vid leasing kan 
främst, enligt vad som har framkommit/belagts i uppsatsen, härröras till det 
beroendeförhållande Försvarsmakten riskerar att komma i förhållande till 
industrin/leverantören av materielsystemet, främst då ett begränsat antal 
aktörer finns på den aktuella marknaden. Detta beroende, främst vid längre 
avtalsperioder, påverkas av ett antal faktorer. En av dessa faktorer är det 
utländska ägandet och ägandeintressena samt vilka preferenser och påverkan 
de har i den aktuella situationen. Innebörden kan därmed bli att ett förändrat 
omvärldsläge på många sätt kan innebära att tillgängligheten för de leasade  
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materielsystemen reduceras i varierande grad, vilket i sin tur leder till att 
Försvarsmaktens förmåga försämras. Det gäller oavsett om det avser 
tillgängligheten till själva materielsystemet eller om det påverkas med hänsyn 
till utebliven tillförsel av t ex reservdelar eller ammunition. Här utgör samtidigt 
det nationella eller det internationella perspektivet inte någon särskiljande 
faktor. Med denna slutsats anses den andra frågeställningen ha besvarats. 
 
Utgående från resultaten av denna uppsats, kan slutligen följande hypotes 
formuleras: 

Operationell leasing är en möjlig försörjningsprincip för försvarsmateriel till 
det framtida insatsförsvaret, främst avseende standardbetonade materielsystem, 
t ex lastbilssystem, och under lägre konfliktnivåer. 
 
7. Avslutning 

7.1 Sammanfattning 
Ominriktningen från ett omfattande invasionsförsvar till ett mindre, kvalitativt 
starkare insatsförsvar innebär på många sätt ett paradigmskifte för 
Försvarsmakten. En av de faktorer som påverkas i processen är 
materielförsörjningen av försvarsmateriel, vilket har sin utgångspunkt i 
förändrade villkor och behov samt att det ställs nya och ökande krav på 
kvalitativt, mer avancerade materielsystem. I mångt och mycket innebär det ett 
behov av att övergå från gårdagens huvudsakliga strategi med att utveckla 
inom landet med en svensk profil till en ny strategi. En strategi som innebär att 
mer avveckla för att utveckla, en mer evolutionär anskaffning, en ökad 
affärsmässighet och internationalisering samt att mer utgå från ett 
systemsynsätt. Ominriktningen ställer samtidigt andra krav på de framtida 
materielsystemen. En allt snabbare teknologisk utveckling, krav på ökad 
flexibilitet och systemsamordning parallellt med allt högre kostnader påverkar 
samtidigt möjligheterna för en kostnadseffektiv materielförsörjning. Denna 
utveckling och den övergripande strategiomläggningen för 
materielförsörjningen innebär dock inte några övergripande krav på att 
aktörerna, principerna och processerna för/inom materielförsörjningen 
förändras. Samtidigt innebär det att dagens anskaffningsformer i stor 
utsträckning bibehålls. Men samtidigt finns det alternativ, vilka skulle kunna 
användas för att ersätta eller komplettera dagens anskaffningsformer. Några 
alternativ är att i större utsträckning utnyttja direktanskaffning, civil teknologi 
(COTS) och/eller modulärt uppbyggda materielsystem.  
 
Ett annat alternativ, vilket främst är ett kredit- och finansieringsinstrument, är 
att använda leasing. Denna uppsats huvudsakliga syfte har varit att, induktivt, 
analysera om leasing är en möjlig försörjningsprincip för försvarsmateriel. 
Tonvikten i uppsatsen har härvid lagts på makronivån, helhetsförståelse, och 
har genomförts i formen av en principdiskussion. Analysen har därvid utgått 
från om leasing kan ersätta eller komplettera dagens anskaffningsformer, vad 
som krävs och i vilka former. Därutöver analyseras vilka begränsningar och 
konsekvenser det kan får för Försvarsmaktens förmågor vid ett förändrat 
omvärldsläge, nationellt och internationellt. Uppsatsens teoretiska perspektiv  
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tar sin grund i systemteorin då den utgår från en helhet (central målsättning) 
och studerar dess olika komponenter med dess relationer, funktion och 
ömsesidiga beroenden. Materielförsörjningen av försvarsmateriel är i uppsatsen 
att anse som helheten, centrala målsättningen, och där leasing är en av 
komponenterna, en av de möjliga försörjningsprinciperna. Samtidigt är leasing 
en helhet och dess olika varianter bildar de olika komponenterna. Uppsatsens 
teorimodell tar sin teoretiska utgångspunkt i att leasing är helheten, central 
målsättning, och där fyra variabler bildar de olika komponenterna. Variablerna 
används för att analysera om leasing är en möjlig försörjningsprincip, med 
andra ord helheten. De identifierade variablerna är Form, Struktur och Roller, 
Säkerhet och Utveckling, Konfliktnivåer, nationellt och internationellt samt 
Materielsystemspecifikt. För att ytterligare belysa variablernas påverkan har de 
i teorimodellen även använts mot tre materielsystem i ett markarenaperspektiv. 
De i modellen använda materielsystemen är lastbilssystem, bekämpningssystem 
och artillerilokaliseringsradar. Uppsatsens upplägg bygger på användandet av 
kvalitativ metod och med respondentundersökning (samtalsintervju) som 
huvudsaklig teknik, vilket har kompletterats med litteraturstudier. De i 
uppsatsen förekommande respondenterna har identifierats och valts utgående 
från två urvalsfaktorer. Dels utifrån aktör och nivå, dels utifrån befattning, 
delaktighet i processen samt kunskap om uppsatsens ämnesområde. 
 
I uppsatsen har det framkommit och belagts att leasing är en möjlig 
försörjningsprincip av försvarsmateriel. Det som främst avses är som ett 
komplement till dagens anskaffningsformer och då i formen av operationell 
leasing, vilket utgår från begränsningar i Försvarsmaktens interna regelverk. 
En av de grundläggande konklusionerna av leasing - att enbart ha 
nyttjanderätten och inte äganderätten till materielsystemet anses i 
sammanhanget inte utgöra någon avgörande faktor. Möjligheterna att leasa 
försvarsmateriel avser här främst mer standardbetonade materielsystem, t ex 
lastbilssystem, och under den lägsta konfliktnivån, fred. Avseende de mer 
krigsspecifika materielsystemen, i uppsatsen exemplifierade med 
bekämpningssystem och artillerilokaliseringsradar, och under de högre 
konfliktnivåerna så är möjligheterna mer komplexa och svårdefinierade. 
Analysen talar här för att dessa även i framtiden skall anskaffas enligt dagens 
principer. Men samtidigt kan det rådande säkerhetspolitiska och ekonomiska 
läget i sin tur innebära att leasing är en möjlighet även för dessa typer av 
materielsystem. I uppsatsen framkommer samtidigt några exempel på 
situationer/tillfällen där leasing kan vara ett alternativ även för de 
krigsspecifika materielsystemen, t ex avseende utvecklingsprojekt och 
demonstratorverksamhet samt vid internationella insatser. Ett annat alternativ 
som har framkommit under analysen och som särskilt bör beaktas i 
sammanhanget är att kombinera anskaffningen av ett materielsystem enligt 
dagens principer med leasingavtal. Det kan exemplifieras med att leasing 
används för vissa delar av materielsystemets sidofunktioner, t ex utbildning. 
 
Ett av de mer framträdande argumenten för att använda leasing tar sin grund i 
ekonomiska faktorer, att reducera eller förändra kostnader. Det har i analysen 
framkommit att den totala kostnaden för ett materielsystem, med stor 
sannolikhet, kommer att öka i samband med leasing, Men samtidigt kan det  
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komma att leda till kostnadsreduceringar inom Försvarsmakten, t ex avseende 
personal-, organisationella- och infrastrukturella kostnader, då viss verksamhet 
kan avvecklas/reduceras. Samtidigt framkommer andra argument till varför det 
är möjligt och lämpligt att använda leasing inom Försvarsmakten. Ett exempel 
kan vara för att skapa ökade förutsättningar för handlingsfrihet och flexibilitet 
inom materielförsörjningen, vilket i sig går hand i hand med intentionerna och 
kraven för insatsförsvaret. Ett annat exempel är att förhindra att stora 
ekonomiska medel låses i långvariga materielprojekt. En av de mest frekventa 
nackdelarna med att använda leasing som försörjningsprincip har i uppsatsen 
identifierats som den risktagning leasing kan komma att innebära. Det kan 
bland annat utgå från det beroendeförhållande som Försvarsmakten kan 
komma i förhållande till industrin/leverantören. En annan faktor som kan 
påverkas rör materielsystemets tillgänglighet över tiden, bland annat utgående 
från aktuell omvärldssituation. Situationer och faktorer som kan komma att 
påverka eller begränsa Försvarsmaktens förmåga att lösa de fyra 
huvuduppgifterna, oavsett om det ses ur ett nationellt eller internationellt 
perspektiv. I vissa situationer kan det även leda till att Försvarsmakten utsätts 
för utpressning av eller försätts i en form av gisslansituation i förhållande till 
industrin/leverantören. Huvudorsaken står här, enligt analysen, främst att finna 
i att det endast finns ett begränsat antal aktörer på den aktuella marknaden för 
försvarsmateriel. Samtidigt som dessa aktörer i stor uträckning styrs av ett 
utländskt ägande/ägandeintresse, vilka i den aktuella situationen kan ha helt 
andra preferenser och värderingar. En sådan utveckling kan dock leda till att 
industrin/leverantören då kan komma att diskvalificera sig själv för ev framtida 
order om anskaffning eller leasingavtal, oavsett nation. 
 
I uppsatsens analys framkommer det att industrin/leverantören har en vilja av 
att ta en större, mer aktiv del i Försvarsmaktens framtida materielförsörjning. 
En mer aktiv del som i sammanhanget är att se som en förutsättning inom 
ramen för ett operationellt leasingavtal. Det kan exemplifieras med en 
kontinuerlig medverkan inom materielsystemet under dess livscykel, utbildning 
av delar av Försvarsmaktens personal samt ett utökat understödjande av 
Försvarsmaktens verksamhet, nationellt och internationellt. Det sistnämnda kan 
genomförs antingen från ett nationellt basis eller via en mer aktiv, 
understödjande organisation ur industrin/leverantörsledet i det aktuella 
operationsområdet. I det sammanhanget måste dock några problemområden 
framläggas, dels ur ett folkrättsligt perspektiv, dels att Försvarsmakten riskerar 
att komma i ytterligare ett läge av beroende gentemot industrin/leverantören. I 
uppsatsen framförs samtidigt att det är av stor vikt att Försvarsmakten 
bibehåller en viss egen förmåga, kompetens/redundans. Orsaken till det är att 
det externa stödet till stor del kan komma att ske från den bakre nivån medan 
Försvarsmakten även fortsättningsvis ansvarar för stödet på den främre nivån, 
varvid en egen förmåga krävs. 
 
Ett grundfundament i sammanhanget och en förutsättning för ett lyckat 
leasingavtal är att det tidigt formas ett partnerskap mellan aktörerna, vilket 
utmynnar i en vinna-vinna situation för båda parter. Här är det, vilket har 
belagts i uppsatsen, synnerligen avgörande att det formas en strategi/filosofi för 
vad som avses för/med materielsystemet och att gränssnittet/rågången mellan  
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aktörerna tidigt identifieras. Det utgör sedan grunden för själva leasingavtalets 
utformning tillsammans med Försvarsmaktens målsättningsdokument och 
kravspecifikationer. Andra viktiga faktorer inom ett leasingavtal är enligt 
analysen bland annat olika aspekter på tillgänglighet, utveckling och utbildning 
samt till avtalet kopplade löptider och särskilda force majeure klausuler.  
 
Samtidigt innebär ett utnyttjande av leasing att det kommer att kräva ett 
förändrat tankesätt inom Försvarsmakten. Innebörden av det är att en större 
vikt måste läggas vid rollspelet och ett utökat samarbete med motparten. Ett 
utnyttjande av leasing innebär också att det i allt större utsträckning kommer att 
ske en tyngdpunktsförskjutning mot industrin/leverantören. Innebörden av 
denna förskjutning kan bli att Försvarsmakten vid användandet av leasing ges 
större möjligheter för och förutsättningar till att mer koncentrera sig mot 
kärnverksamheten. Slutligen har det i analysen framkommit, ur ett 
Försvarsmaktsperspektiv, att de vid leasingviktigaste parametrarna/kriterierna 
är ekonomi, tillgänglighet, flexibilitet, kompetens och kravspecifikationer. 
 
Sammanfattningsvis har det i uppsatsen framkommit att leasing är en möjlig 
försörjningsprincip av försvarsmateriel till det framtida insatsförsvaret, 
helheten, och då främst som ett komplement till dagens anskaffningsformer. I 
huvudsak avses här operationell leasing av mer standardbetonade 
materielsystem, t ex lastbilssystem, och under lägre konfliktnivåer. Leasing av 
mer krigsspecifika materielsystem, t ex bekämpningssystem och 
artillerilokaliseringsradar, är mer komplicerat och svårdefinierat. Dock anses 
det möjligt i en mer begränsad omfattning med ett specifikt syfte och under en 
begränsad tidsperiod. 
 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Uppsatsen är skriven med tonvikten lagd på makronivå, helhetsförståelse, och i 
formen av en principdiskussion. Utgående från detta och svaren på uppsatsens 
frågeställningar, så framkommer några förslag (behov) på ev framtida 
forskning inom ämnesområdet. Ett förslag rör en djupare fallstudie avseende 
leasing av några materielsystem inom ett begränsat materielområde, vilket 
utgår från ett fåtal faktorer med tonvikt lagd på ekonomiska faktorer. Ett annat 
förslag rör en studie av de juridiska aspekterna i samband med ett leasingavtal, 
t ex avseende begränsningar inom Försvarsmaktens nuvarande regelverk 
och/eller de till operationell leasing kopplade folkrättsliga aspekterna. Ett tredje 
förslag rör en studie av rollspelet mellan Högkvarteret (KRI), Försvarsmaktens 
Logistik och Försvarets materielverk vid ett leasingavtal.  
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Bilaga 1. Definitioner och begrepp 

Nedan förklaras uppsatsens viktigaste definitioner och begrepp, vilka till 
huvuddel är tagna ur vedertagna/fastslagna definitioner och till mindre del är 
definierade av författaren och har sin giltighet inom uppsatsen. 
 
Aktör 
Benämning på den person, institution och/eller organisation som agerar, 
handlar inom ett visst bestämt verksamhetsområde.1  
 
Artillerilokaliseringsradarsystem 
Materielsystem i markarenan som syftar till att inom en kort tidsperiod kunna 
lägesbestämma fientliga artilleri- och granatkastarsystem under eldgivning och 
som därefter kan användas för att leda egna bekämpningsinsatser.2  
 
Bekämpningssystem av eldrörstyp med medellång räckvidd (< 60 km) 
Materielsystem i markarenan som syftar till att kraftsamlat kunna genomföra 
mark- och sjömålsbekämpning mot ytor/punkter inom hela/delar av det 
operativa djupet.3 Materielsystemet utgörs av någon form av eldrörspjäs, band- 
eller hjulgående, med medellång räckvidd4, upp till 60 km. 
 
COTS 
Engelsk akronym för ”Commerical of the shelf”. Motsvarande svenska uttryck 
är ”hyllvara” och i denna uppsats avses materielsystem vilka anskaffas till 
Försvarsmakten utan någon större, genomgripande modifiering/anpassning.  
 
Force majeure 
Juridisk term för de omständigheter som kan befria en part från att behöva 
fullgöra ett ingånget avtal.5  
 
Främre nivån och Bakre nivån 
Generell indelning av logistikens två resursnivåer inom Försvarsmakten. Främre 
nivån består av både förbandsbundna resurser och operativa enheter medan den 
bakre nivån består av Försvarsmaktens Logistik, vissa territoriellt bundna  
resurser samt det civila samhällets resurser.6 En annan vedertagen benämning på  
dessa är förbandsnivån respektive stöd- och förstärkningsnivån.7 
 
 
                                                 
1 Författarens egen tolkning. Källa: Nationalencyklopedin [2004-01-28],   
   http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=110266 
2 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2002-2003; Målbildsinriktningar  
   inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 7, Stockholm, 2003, s 246. Hädanefter PerP 7, 2003. 
3 Ibid, s 241. 
4 Försvarsmakten, Årsrapport från perspektivplaneringen 2001-2002; Idébilder och  
   fördjupningsområden inför Försvarsbeslut 2004 – rapport 6, Stockholm, 2002, s 173. 
5 Nationalencyklopedin [2004-02-12], http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=172870  
6 Förvarsmakten, Operativ inriktning för logistik OPI-4, Stockholm, Operativa  
   Insatsledningen OPIL, 2002, s 10. Hädanefter OPI-4. 
7 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i  
   stort, För Led, Stockholm, 2001, s 36. Hädanefter För Led, 2001. 
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Förnödenheter 
Omfattar inom Försvarsmakten bland annat materiel, ammunition, livsmedel, 
drivmedel, bränsle, kartor och sjukvårdsförnödenheter.8 
 
Förnödenhetsförsörjning   
Utgör, tillsammans med teknisk tjänst, huvudfunktionerna i Förvarsmaktens 
underhållstjänst, vilken syftar till att kvalitativt och kvantitativt och till lägsta 
kostnad tillgodose Försvarsmaktens behov av förnödenheter.9  
 
Försvarsmateriel 
Förnödenheter som anskaffas för och används inom Försvarsmaktens insats- 
och grundorganisation. Utgörs i denna uppsats främst av materielsystem. 
 
Industri 
I denna uppsats är industrin i huvudsak att likställa med tillverkaren av 
materielsystemet men denna kan även agera som en direkt motpart, leverantör, 
till Försvarsmakten vid ett leasingavtal (utan någon form av mellanhänder).10 
 
Lastbilssystem (> 8 ton) 
Materielsystem som syftar till att kunna utgöra den tyngre grundkomponenten i 
Försvarsmaktens förmåga avseende rörlighet och för att kunna genomföra olika 
former av transporter, oberoende nivå. 
 
Leasing  
Kredit- eller finansieringsform som innebär att kunden i stället för att köpa en 
förnödenhet, här; materielsystem, hyr denna av en tillverkare eller leasingbolag 
(leasegivare) under en bestämd tidsperiod mot en leasingavgift. Leasing kan 
genomföras i ett antal olika former, tidsperspektiv och med olika syften.11 
 
Leverantör 
I denna uppsats är leverantören att likställa med den person/företag som i vissa 
fall levererar ett materielsystem och därmed agerar som mellanhand mellan 
industrin och Försvarsmakten. Kan även vara en form av finansbolag.12 
 
Logistik 
Verksamhet inom Försvarsmakten som syftar till planering och genomförande 
av förflyttning, underhåll och övriga servicetjänster syftande till att stödja 
operationers genomförande. Omfattas i första hand av underhållstjänst, 
kommunikationstjänst samt hälso- och sjukvårdstjänst.13 

                                                 
8 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens underhållstjänst i fred, H UhFred,  
   Stockholm, 1997, s 51. Hädanefter H UhFred, 1997 
9 Ibid, s 50-51. 
10 Författarens egen tolkning. Källa: Nationalencyklopedin [2004-01-28],  
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211274 
11 Författarens egen tolkning. Källa: Nationalencyklopedin [2003-11-26],   
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238859 
12 Författarens egen tolkning. Källa: Nationalencyklopedin [2004-01-28],     
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0228312 
13 OPI-4, s 5. 
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Materielförsörjning 
Del av förnödenhetsförsörjningen som syftar till att tillgodose Försvarsmaktens 
behov av olika materielsystem, varvid materielprocessen är en delfaktor.14 
Denna skall inriktas så att Försvarsmaktens operativa behov inklusive behov av 
kompetens på kortare och längre sikt tillgodoses.15 Materielförsörjningen styrs 
bland annat av perspektivplaner, program- och förmågeplanering (inkl 
förbands- och materielmålsättningar) samt av försvarsmakts- och 
materielplaner.16 Materielförsörjningen består av studier, planering, 
beställning, utveckling, tillverkning, verifiering/validering, drift och underhåll 
samt avveckling.17 
 
Materielprocess 
Omfattar en förnödenhets, vilken delas in i materielsystem respektive övriga 
produktgrupper, olika faser under dess livscykel. Processen styrs av 
Förvarsmaktens materielförsörjningsplan och omfattar faserna utveckling, 
vidmakthållande och avveckling.18 
 
Materielsystem 
Förnödenhet som utgörs av ett eller flera (tekniska) delsystem, vilka 
tillsammans med övriga funktioner bildar en helhet, ett materielsystem. Det är 
framtaget för att kunna verka i mark-, luft- eller den maritima arenan. 
 
Outsourcing 
Att till en eller flera underleverantörer överlåta genomförandet av hela eller 
delar av funktioner, vilka tidigare har varit en del av den egna verksamheten.19 
 
REMO  
Försvarsmaktens akronym för större, genomgripande REnovering och 
MOdifiering av ett materielsystem under dess vidmakthållandefas.20  
 
TOEM och TTEM 
Målsättningsdokument vilka styr vad ett insatsförband respektive en 
förnödenhet skall klara av. TOEM (Taktisk Organisatorisk Ekonomisk 
Målsättning) avser insatsförbandets målsättning medan TTEM (Taktisk  
Teknisk Ekonomisk Målsättning) utgör grunden för vilka prestanda och 
kvalitet en förnödenhet skall uppnå för att tillgodose insatsförbandets behov.21 
 

                                                 
14 H UhFred, 1997, s 13-15. 
15 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakten, Stockholm,  
    Försvarsdepartementet, 2003, s 18. 
16 Riksrevisionsverket, RRV rapport 2000:23 - Från hot till skrot, Stockholm, 2000, s 62.  
17 Statens Offentliga Utredningar, SOU 2001:21 Försvarsmateriel på nya villkor –  
    Slutbetänkande av Materielförsörjningsutredningen, Stockholm, 2001, s 117-118. 
18 H UhFred, 1997, s 13-15. 
19 Författarens egen tolkning. Källa: Nationalencyklopedin [2003-11-26],   
    http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=278075 
20 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens förnödenhetsförsörjning, H Förnförs,  
    Stockholm, 2000, s 152.  
21 För Led, 2001, s 36. 
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Bilaga 2. Respondentförteckning 

Följande respondenter har intervjuats och redovisas i tidsordning.  
Redovisningen har inte något samband med nummersättningen i uppsatsen  
med hänsyn till respondenternas anonymitet. 
 
Namn 
Grad 

Befattning 
Verksamhetsställe 

Nivå Datum 
Plats 

Torsten Pettersson 
 

Försäljningsansvarig Försvarsmakten 
Scania Sverige AB 

L 2003-11-27 
FHS 

Karl-Erik Elias 
 

Marknads- och Försäljningsdirektör 
Lease Plan Sverige AB 

L 2003-11-28 
Lease Plan  

Håkan Rugeland  
Kmd 

C KRI Uh 
HKV 

B 2003-12-15 
HKV 

Per Örtengren 
Öv 

C PlanE FM LOG Stab 
FM LOG 

F 2003-12-15 
FM LOG  

Ulf Jägestrand 
 
Lennart Edvardsson 
 

Projektledare SCM 
FMV Syst LOG 
Handläggare Internationella frågor 
FMV Syst LOG 

F 2003-12-16 
FMV 

Leif Johansson 
 
Martin Andersson 
 

Försäljnings- och Marknadsdirektör 
Volvo Lastvagnar AB  
Regionchef Lastbilsfinansiering Sverige 
AB Volvofinans 

L 2003-12-17 
Volvo LV 

Anders Carell  
Öv 
Rasmus Lindstedt  
Övlt 
Nils Löwenstein  
Övlt 
Joakim Lewin  
Övlt 

C KRI Mark 
HKV  
KRI Mark MSA IE-system 
HKV  
KRI Mark MSA Bandvagn/Hjulfordon 
HKV  
Bitr projektledare Excalibur 
FMV 

B 2003-12-18 
HKV 

Stefan Nylén 
 
Hjalmar Staaf 
 

Marknadsföring/Försäljning 
Bofors Defence AB  
ILS Manager Artillerisystem 
Bofors Defence AB 

L 2003-12-19 
Bofors 
Defence  

Jan Mattson  
Mj 

C Logavd/C Systemkontor IE 
A9 

G 2004-01-07 
A9 

Per Järbur  
 

Marknadsföring Marksystem 
Ericsson Microwave Systems AB 

L 2004-01-15 
FHS 

Peter Nygren 
 

Marketing manager After Sales 
Alvis Hägglunds AB 

L 2004-01-27 
FHS 

Kenneth Mattson  
Övlt 

C Funktions- och Insatsavdelningen 
T2 

G 2004-02-02 
FHS 

 
Nivåindelning: B  Beslutsnivån G  Genomförandenivån 

F  Försörjningsnivån L  Leverantörsnivån
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Bilaga 3. Intervjuunderlag 

Följande frågeställningar har använts som grundstomme för samtalsintervjun 
med de utvalda respondenterna. Samtliga intervjuer har genomförts enligt 
nedanstående manual, där alla respondenter har getts frågeställningarna medan 
följdfrågeställningarna har delgetts mer selektivt. Därutöver har ett antal 
kompletterande frågeställningar uppkommit och behandlats under intervjuns 
genomförande. Frågeställningarna är indelade i ett antal block vilka utgår och 
har bäring mot uppsatsens identifierade variabler. 
 
Form, Struktur och Roller 
 
Frågeställningar: 
1. Är leasing en möjlig materielförsörjningsprincip för Försvarsmakten och i 

så fall hur kan/bör den utformas? 
2. Hur och i vilken omfattning kan leasing vara aktuellt för Försvarsmakten 

samt är och i vilken omfattning är leverantör/industrin villig att ta en större 
del och vara mer delaktiga i materielförsörjningsprocessen? 

3. Vad innebär leasing för ägarförhållandet av materielsystemen och vad 
ställer det för krav på leasingavtalets utformning? 

4. Vid leasing, hur kommer rollerna förändras för aktörerna i 
materielförsörjningsprocessen och vilka krav kommer det att innebära? 

5. Vilka fördelar/nackdelar kan leasing innebära för Försvarsmakten? 
 
Följdfrågeställningar: 
F1. Vad bör innefattas i en materielförsörjningsprincip som bygger på leasing?  
F2. Vad innebär ett ökat utnyttjande av leasing för Försvarsmaktens 
      organisation, personal och förmågor? 
F3. Innebär det utländska ägandet/ägandeintressena inom leverantör/industrin 
      några konsekvenser för möjligheterna att utnyttja leasing? 
 
Säkerhet och Utveckling 
 
Frågeställning: 
1. Om leasing används som materielförsörjningsprincip, vilka krav skall då 

Försvarsmakten ställa och vad kan leverantör/industrin uppfylla avseende: 
- Säkerhet (leverans, drift, underhåll mm) 
- Tillgänglighet och redundans  
- Interoperabilitet  
- Utveckling och anpassning   
- Personal  
- Utbildning och stöd 
- Merutnyttjande och utökning av avtalet  
- Former vid avtalet utgång 
- Övrigt 
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Konfliktnivåer, nationellt och internationellt 
 
Frågeställningar: 
1. Är leasing en möjlighet inom hela konfliktskalan, nationellt och/eller 

internationellt? 
2. Vad kan konsekvenserna bli för ett leasingavtal vid ett ev förändrat 

omvärldsläge? 
3. Personal och materiel från leverantör/industrin som medföljer 

stridskrafterna – möjligheter och konsekvenser? 
 
Materielsystemspecifikt (främst mot materielsystemen) 
 
Frågeställningar: 
1. Är det möjligt att utnyttja leasing som materielförsörjningsprincip för de 

identifierade materielsystemen, i så fall i vilken omfattning, utformning och 
med vilka krav? 

2. Vilken påverkan och konsekvenser får de tidigare diskuterade variablerna 
för möjligheterna att utnyttja leasing av materielsystemen? 

3. Vilka parametrar/kriterier anser du vara viktiga vid ett ev leasingavtal, dels 
för materielsystemen, dels i allmänhet? 

 
Övrigt 
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Bilaga 4. Leverantörsnivåns aktörer 

Volvo Lastvagnar AB 
Volvo Lastvagnar AB är ett av sju huvudområden inom AB Volvo och är idag 
världens tredje största tillverkare av tunga lastbilssystem (>16 ton). Företaget 
har 18500 anställda, en global produktion på 15 platser och en genomsnittligt 
årsproduktionen på ca 70000 enheter (2002).1 
 
Scania AB 
Scania AB är världens fjärde största tillverkare av tunga lastbilssystem (>16 
ton) med en årsproduktion på ca 40000 enheter (2002). Företaget har 29000 
anställda och har lastbilsproduktion på 10 platser runt om i världen.2 
 
Bofors Defence AB 
Bofors Defence AB är ett helägt dotterbolag till United Defense Comp. med 
inriktning på forskning och utveckling av kvalificerade, militära 
materielsystem samt kvalificerat slutmontage utan egen produktion. Bofors 
Defence fokus ligger, förutom avancerad forskning och utveckling, på smarta 
vapensystem, systemintegration, service/support samt logistik. Antalet 
anställda är 500.3 
 
Alvis Hägglunds AB 
Alvis Hägglunds AB är ett helägt dotterbolag till Alvis Plc. Alvis Hägglunds 
verksamhet och inriktning är uppbyggd kring forskning och utveckling samt 
produktion, vilken har sin huvudsakliga fokus på fyra olika delar; stridsfordon, 
bandvagnar, tornsystem och ILS-system. Antalet anställda är 2600.4 
 
Ericsson Microwave Systems AB  
Ericsson Microwave Systems AB är dotterbolag till Ericsson AB. 
Verksamheten är till huvuddel inriktad på forskning och utveckling samt 
produktion av militära systemlösningar för att kunna uppnå 
informationsöverlägsenhet, oavsett arena. Antalet anställda är 2000.5  
 
Lease Plan Sverige AB 
Lease Plan Sverige AB är den största aktören inom operationell leasing i 
Sverige och är en del av Lease Plan Corp., vilken i 27 länder förvaltar  
1 200 000 fordon åt 50000 kunder. Antalet anställda i Sverige är 50 och de 
förvaltar omkring 11000 fordon (personbilar och lätta lastbilar).6 
 

                                                 
1 Volvo Lastvagnar AB, [2004-01-13], http://www.volvo.com/trucks/global/en-gb/ 
2 Scania AB, [2004-01-13], http://www.scania.com/ 
3 Bofors Defence AB, [2004-01-13], http://www.boforsdefence.com/sv/home.asp  
4 Studiebesök vid Alvis Hägglunds AB, 2003-11-11 samt Alvis Hägglunds AB, [2004-01-13],  
   http://www.alvishagglunds.se/default.asp  
5 Ericsson Microwave Systems AB, [2004-01-13], http://www.ericsson.com/microwave/  
6 Elias, Karl-Erik, Marknads- och Försäljningsdirektör, Lease Plan Sverige AB,  
   Intervju 2003-11-28, Allmänt samt Lease Plan Sverige AB, [2004-01-13],  
   http://www.leaseplan.se./  


