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Materielförsörjningsutredningens betänkande Materiel-

försörjningsstrategi. För vår gemensamma säkerhet (SOU 

2022:24) 

Inledning 

Kungliga Örlogsmannasällskapet får härmed anföra följande med anledning av 

rubricerat betänkande.  

 

Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS) är Sveriges marina akademi och en av 

de tio rikstäckande kungliga akademierna. Enligt stadgarna verkar akademien 

för utveckling inom sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet, vilket bland annat 

omfattar marinstrategiska frågor samt forskning och kunskapsstöd för att ut-

veckla marinen och de maritima näringarna.  

 

KÖMS är indelat i fyra vetenskapsgrenar och har cirka trehundra svenska och 

utländska ledamöter med kompetenser inom strategi och taktik, teknik, juridik 

(särskilt havs- och folkrätt), kompetensförsörjning, handelssjöfart, maritima 

försörjningsfrågor och andra fält som är relevanta för akademiens verksam-

hetsområde.  
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Allmänna synpunkter 

Utredningen är omfattande och har en övergripande strategisk syn riktad till 

staten avseende materielförsörjningen till det militära försvaret. 

 

Materielförsörjning som möter försvarets behov kombineras av militär materiel 

och kommersiella civila varor till såväl Försvarsmakten, andra myndigheter, och 

företag som samhället i stort. Utredningen belyser inte den konflikt som under 

det kalla kriget hanterades av Försörjningskommissionen och som vägde olika 

intressenters behov mot varandra. Detta är en brist i utredningen. 

 

Händelserna utifrån Ryssland utvidgade krig i Ukraina skedde i utredningens 

slutskede. KÖMS bedömer att beskrivning och slutsatser därför behöver kom-

pletteras. 

Synpunkter på betänkandets innehåll och förslag 

Avsnitt 12.3. Försörjningssäkerheten i materialförsörjningen 

Tre månaders uthållighet för materielförsörjning till Försvarsmaktens behov är 

för kort. Den bör vara anpassad till den tid som behövs för att kompletterings-

anskaffa. I kristid i allmänhet, och i synnerhet under krig, begränsas markna-

dens utbud, jämför skyddsmateriel under covidpandemin. 

 

Uthålligheten för väsentlig och kritisk materiel bör vara minst 12 månader. For-

mer för alternativ och forcerad produktion, samt utökning av resurser, bör vara 

förberett för utvalda system. KÖMS delar inte utredningens syn att det inte 

skulle behövas något sådant system.  

 

Avsnitt 15.2.4 Finansiella villkor som möjliggör tillväxt 

KÖMS tillstyrker utredningens rekommendation att materielanslagens finansi-

ella villkor efter 2023 ses över så att förutsättningarna blir likvärdiga Trafikver-

kets och möjligheterna att hantera tillväxten under kommande budgetår på ett 

rationellt sätt förbättras. Detta är en avgörande fråga för att nå tillräcklig dyna-

mik och flexibilitet i materielförsörjningen. 
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KÖMS noterar därför med tillfredsställelse att regeringen 2022-04-13 fattade 

beslut om en ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende För-

svarsmakten, och där höjer anslagskrediten i linje med utredningens rekom-

mendation och KÖMS uppfattning. Detta gör det möjligt att växa snabbare utan 

att riskera att gå över anslaget ett enskilt budgetår.  

 

 

 

Detta remissvar har utarbetats av ledamöterna Håkan Rugeland och Kenneth 

Raun samt fastställts av Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse. 
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