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1 Generaldirektörens förord 

FXM i en föränderlig värld  

2014 hade allt. Glädjande framgångar och mindre välkomna motgångar. Organisatoriska 

utmaningar och kollegial värme. En föränderlig omvärld och ett oroligt närområde ger en ny 

inramning till verksamheten.  

När vi nu stänger året 2014 kan jag konstatera att det blev ett mer speciellt år än vad jag någonsin 

hade kunnat tro. Med Rysslands annektering av Krim och aggressioner mot Ukraina samt 

underrättelseoperationen i Stockholms skärgård ser vi ett tydligt förändrat läge i vårt närområde och 

betydelsen av ett väl fungerande försvar har blivit allt tydligare för de flesta av oss. Försvar och 

försvarsindustri är på allvar.  

Genom vår inriktnings- och prioriteringsprocess säkerställer vi att försvarets resurser används till det 

som är försvarsnyttigt. Arbetet har gett försvarsmyndigheternas engagemang i exportverksamheten 

ett försvarspolitiskt sammanhang, något som tidigare saknades. FXM bidrar till att försvarsviktiga 

industriella förmågor upprätthålls och utvecklas genom export utan att Försvarsmakten behöver 

lägga beställningar. 

Vårt arbete har också bidragit med kostnadsdelning genom mellanstatliga avtal och intäkter till 

Försvarsmakten från försäljning av övertaligt materiel. Genom FXM:s analysverksamhet och en mer 

strategisk planering minskar belastningen på Försvarsmaktens operativa förmåga för sådant 

exportstöd som ofta är en förutsättning för exporten. Analyserna bidrar också till att säkerställa att 

inte andra negativa försvarspolitiska eller militära konsekvenser uppstår.  

För FXM avslutades året med att Statskontoret i december presenterade sin utvärdering av 

myndigheten, en utvärdering som beslutades vid FXM:s bildande. Statskontorets bedömning var att 

regeringens syften med att bilda FXM – statlig helhetssyn, transparens, bättre prioriteringar och en 

effektivare verksamhet – till stor del är uppfyllda. Det är givetvis glädjande att vi redan nu, fyra år 

efter att myndigheten bildades, uppnått detta. 

 

Till de positiva händelserna under året hör ett fördjupat samarbete på flera plan – inte bara på 

flygsidan - med Brasilien, ett nytt Gripenavtal med Tjeckien och samtal om Gripen med Slovakien. 

Under första halvåret strukturerade vi också om verksamheten på FXM för att kunna lägga mer 

energi på vår främjandeverksamhet, inte minst verksamheten inom sjö- och landområdena har 

utvecklats. 

Till det mest positiva hör också det exportstöd vi givit i samarbete med andra, inte minst 

utrikesförvaltningen, de övriga försvarsmyndigheterna och branschorganisationen SOFF. Seminarier 

och konferenser genomfördes i syfte att öka kunskapen om utländska marknader och därigenom 

stärka företags konkurrenskraft. Tillsammans med branschorganisationen SOFF tog vi fram en 

antikorruptionsutbildning. Att vi alla — både stat och företag — är starka på detta område är en 

viktig del i ett konkurrenskraftigt svenskt varumärke.  
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Men 2014 förde också med sig motgångar. I våras avslutade vi våra Gripenförhandlingar med 

Schweiz efter att folket röstat mot finansieringen av stridsflygupphandlingen. Gripen vann 

utvärderingen, förhandlingarna som FXM bedrev avslutades framgångsrikt med ett färdigförhandlat 

avtalsutkast som tyvärr inte kom att undertecknas.  

Beskedet om regeringens inriktning att avveckla FXM kom i september och påverkade givetvis oss 

alla på myndigheten. Jag imponeras dock av mina medarbetares professionalitet, trots en osäker 

period genomförde vi en rad bra aktiviteter. I december kom riksdagens beslut att FXM ska vara kvar, 

att transparens och tydliga roller mellan upphandling och försäljning är viktigt.   

2015 kommer vi fortsätta vårt arbete inom de prioriteringar regeringen angivit. Vi tänker framförallt 

stärka följande områden: 

 Utveckla upparbetade kontakter med andra länders företrädare för samarbeten på fler 

områden. 

 Arbeta för att ännu mer effektivt förvalta de Gripenavtal vi ansvarar för.  

 Verka för att korta ner ansökningstiderna för exportstöd.  

 Fortsätta vårt antikorruptionsarbete.  

 Utveckla resultatindiktatorer och en mer detaljerad årsredovisning. Detta är ett 

förbättringsområde som Statskontoret tog upp i sin rapport. Vi har kommit en bit men vi 

behöver bli ännu bättre. 

Export av försvarsmateriel är som alla vet inte vilken export som helst, det är export av militär 

förmåga och ska göras genomtänkt och med det yttersta målet att bidra till säkerhet. Tack vare vårt 

arbete har staten idag en ordentlig överblick över behovet av exportstöd och främjande, och också 

förmågan att analysera och prioritera statens inblandning i försvarsexport. Det känns bra att 

Statskontorets utvärdering verifierade det vi uppnått. 

 

Ulf Hammarström 
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2 FXM:s uppdrag 

2.1 Instruktion 

Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn 

genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och 

organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsningar. 

FXM ska ansvara för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom 

försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.  

I denna uppgift ingår att: 

1. efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och ingående 

av internationella överenskommelser, och 

2. i övriga fall företräda staten vid förhandlingar och ingående av överenskommelser och avtal. 

FXM ska bedriva sin verksamhet så att den bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning eller i 

övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten ska bedrivas i nära 

samverkan med Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och inom ramen för gällande riktlinjer 

för svensk krigsmaterielexport. 

FXM ska bistå Regeringskansliet med underlag för internationella förhandlingar. 

FXM ska senast den 1 mars varje år till Försvarsdepartementet redovisa en inriktning för 

myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för 

försvarsexportverksamheten. 

2.2 Försvarsnytta 

Det militära försvaret är ett viktigt och unikt instrument för att bidra till uppfyllande av målen för 

Sveriges säkerhet. En central del i att uppnå detta ändamål är en väl fungerande materielförsörjning. 

Därmed finns det, i Sverige som i alla andra länder med en försvarsmakt, genom behovet av 

materielförsörjning ett faktiskt beroendeförhållande mellan staten och försvarsindustrin som har en 

direkt koppling till målen för vår säkerhet. En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas bidrar också 

till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige. 

Försvarsexport är export av militär förmåga, som rätt använd främjar stabilitet och säkerhet. Detta 

ställer stora krav på ansvarstagande, både av exporterande industri och av staten. Statlig delaktighet 

i främjande är ofta en förutsättning för att export ska kunna ske. Därför är - utifrån många 

perspektiv, inte minst frågornas politiska känslighet - kontroll och överblick över statliga resursers 

användning inom försvarsexportverksamhet en viktig fråga för staten. FXM gavs vid bildandet i 

uppgift att analysera, prioritera och ge uppdrag till andra försvarsmyndigheter för att skapa 

helhetssyn och en prioritering utifrån försvarsnyttan i olika exportmöjligheter.  

Exportfrämjande verksamhet kan om den inte planeras och koordineras med Försvarsmaktens och 

andra myndigheters verksamhet skapa resurskonflikter och oönskade bindningar. Det finns även en 
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risk att exporten kan leda till oönskad teknologispridning. Analys av risker och dialog mellan 

inblandade myndigheter samt god framförhållning från industrin är nyckelfaktorer för ett 

framgångsrikt exportfrämjande. Detta är särskilt viktigt då svenska säkerhets- och försvarsföretag i 

allt högre omfattning söker sig till nya marknader i takt med minskad europeisk och amerikansk 

efterfrågan. 

Inriktnings- och prioriteringsarbetet för att generera försvarsnytta 

Försvarsexport är en viktig del för att försvaret ska kunna upprätthålla och utveckla operativ förmåga 

på ett kostnadseffektivt sätt. Export som är spårbar till Försvarsmaktens operativa förmåga bidrar till 

fler användare genom att den, utöver delad utvecklingskostnad, också skapar lägre driftkostnader 

samt operativa fördelar. Export är nödvändig för en försvarsindustriell förmåga som kan vidmakthålla 

och utveckla högteknologiska och kvalificerade system och produkter som är till nytta för försvaret. I 

stort sett inget lands försvarsmakt kan idag enskilt bära en nationell försvarsindustri. Internationellt 

ses export idag som en förutsättning för att behålla och utveckla en kompetent och 

konkurrenskraftig försvarsindustri. En industri som är till nytta för försvaret i dag och i framtiden.  

Genom att proaktivt beakta exportperspektivet i materielförsörjningen samt i arbetet med att 

avveckla materiel skapas möjligheter till ökad kostnadseffektivitet och kostnadsdelning med andra 

länder. Statskontoret pekar i sin uppföljning av FXM på att myndigheten har utvecklat en inriktnings- 

och prioriteringsprocess som skapat förutsättningar för bättre prioriteringar av det statliga 

exportstödet1. Myndighetens analysverksamhet utgör grunden i inriktnings- och prioriteringsarbetet.  

Export och internationellt samarbete 

Internationellt samarbete och export ökar möjligheterna till vidmakthållande av materielsystem, 

övningsutbyte, utveckling av metodik och gemensamma procedurer. Exporten och det samarbete 

den genererar bidrar därför på ett konkret sätt till vår strävan att bygga säkerhet i samarbete med 

andra. 

Export av större materielsystem leder ofta till ett samarbete mellan länder snarare än att vara enbart 

en försäljning eller leasing. Det främsta svenska exemplet är relationen mellan de länder som valt 

Gripen. Genom samarbetet uppnår länderna ekonomiska fördelar, delar erfarenheter och utvecklar 

nya förmågor tillsammans. Samarbete mellan länder inkluderar ofta åtaganden bl.a. i form av 

utbildnings- och samarbetsprogram. Det förekommer även att Försvarsmaktens materiel hyrs ut till 

andra länder i syfte att främja export, underlätta internationellt samarbete och bygga förtroende. 

FXM bildades delvis för att undvika de intressemotsättningar och målkonflikter som kan uppstå när 

en myndighet i ena stunden företräder staten vid upphandlingar och i nästa stund ger exportstöd till 

samma företag. Genom att en myndighet fick ansvaret för främjande och försäljning blev 

rollfördelningen inom den svenska försvarsmaterielexporten tydligare. 

                                                           
 

1 Statskontoret (2014), ”Tydligare roller och ökad transparens – en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten” (2014:30) 
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Statskontoret bekräftar i sin rapport från uppföljningen av FXM att syftet med myndigheten till stor 

del är uppfyllt redan efter fyra år. Syftet var att skapa helhetssyn och en transparent process för 

exportstödet liksom att ha en enda ansvarig myndighet, för de situationer när ett annat land 

uttrycker önskemål om ett mellanstatligt avtal där Sverige garanterar leverans i form av tid, ekonomi 

och teknik för såväl anskaffning som för det långsiktiga samarbetet. Statskontoret skriver också att 

FXM styrt upp processerna för prioritering av statligt exportstöd samt för företagens ansökan om 

exportstöd. 

Som en följd av ett exportavtal kommer därtill ofta samarbeten avseende logistik, underhåll och 

vidmakthållande under hela materielsystemets livslängd. En tydlig ansvarsfördelning mellan 

upphandling, svensk militär operativ förmåga samt försäljning är viktig att säkerställa. Det är mot den 

bakgrunden som tre myndigheter nu har tydligare rollfördelning. Detta avser säkerställa integritet i 

processen. Målkonflikter undviks och behov av politiska avvägningar synliggörs. En tydligare 

helhetssyn och ansvarsfördelning motiveras än mer av att exportstödet under senare år har blivit 

mer omfattande och att det utgör ett betydande bidrag till försvarets operativa förmåga.  

Bedömningsgrunder 

Efterfrågan på statliga aktörers medverkan i främjandet av försvarsexport ökar, vilket leder till ett 

behov av tydliga prioriteringar. FXM åstadkommer genom sådan prioritering en effektivare 

verksamhet, statlig helhetssyn och en mer transparent process. 

Genom att FXM redovisar bedömningsgrunder för hur myndigheten bedömer försvarsnyttan, d.v.s. 

bidraget till försvarets långsiktiga materielförsörjning och fördelen för svensk försvars- och 

säkerhetspolitik i övrigt, skapas en öppen och transparent process för det statliga exportfrämjandet 

med försvarsresurser. 

De exportaffärer som efter en samlad analys bedöms innebära störst försvarsnytta prioriteras. Det 

prioriteringsarbete som görs vid myndigheten innebär således inte enbart en rangordning av de från 

industrin efterfrågade behoven utan också, i relativt stor omfattning, en bortprioritering av 

framförda behov som av FXM bedömts ha en begränsad försvarsnytta. 

Det stöd en export kan ge försvarets långsiktiga materielförsörjning kan indelas i två kategorier. Den 

ena är en direkt koppling till materielförsörjningen genom:  

- kostnadsdelning vid drift, underhåll och utveckling av ett system som Försvarsmakten 

använder; 

- kostnadstäckning där staten äger immateriella rättigheter (IPR) och kan uppbära royalty vid 

export. 

Den andra kategorin omfattar export som bidrar till att vidmakthålla och utveckling av teknologiska 

och industriella förmågor som Försvarsmakten på kort eller lång sikt är beroende av att kunna 

upprätthålla även utan nya beställningar från det svenska försvaret. Exporten bidrar därmed också 

till försörjningssäkerhet. 

En i landet verksam försvarsindustri har även försvars- och säkerhetspolitiska fördelar som motiverar 

stöd för export. Försvarsmaktens, Försvarets materielverks (FMV) eller Totalförsvarets 

forskningsinstituts (FOI) intresse för samarbete med ett visst land är i detta avseende viktiga 
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ingångsvärden exempelvis där förutsättningar ses för operativt eller tekniskt utbyte samt gemensamt 

resursutnyttjande vad avser utbildning och övning.  

Export stödjer en framtida kompetens- och teknologinivå som har internationell konkurrenskraft och 

gör att Sverige förblir ett intressant land för internationellt försvarsrelaterat samarbete. Exportens 

bidrag till att stödja högteknologisk utveckling och innovation kopplad till försvars- och 

säkerhetspolitiken, utgör också motiv. Detta ökar också i sin tur omvärldens intresse för samarbete 

med Sverige på försvarsområdet. 

3 Verksamheten 2014 

Nedan ges en översiktlig beskrivning av verksamheten uppdelat i sju olika områden; Styrning och 

planering samt verksamhetsgrenarna för kärnverksamheten - Inriktning och analys, Exportfrämjande, 

Avtalsförvaltning och Uppdragsförsäljning - kompletterat med Information och öppenhet samt 

Säkerhetsskyddstjänst. Därefter följer i kapitel 5 Resultatredovisning en fördjupad redovisning av 

respektive verksamhetsgren. 

3.1 Styrning och planering  

FXM har genomfört ett fjärde verksamhetsår och internt på myndigheten har styrning, 

arbetsmetoder och rutiner fortsatt utvecklas.  

FXM har en rutin som innebär att myndigheten kräver ett förhandsbesked från Inspektionen för 

strategiska produkter (ISP), som ansvarar för exporttillstånd, även för främjandeaktiviteter. Syftet är 

att undvika att staten ger marknadsföringsstöd till företag som sedan inte får tillstånd för export. 

Samverkan med ISP har utvecklats särskilt vad gäller förhandsbesked. Myndigheten har även 

tillsammans med Försvarsmakten fortsatt utveckla formerna för en strategisk dialog vilket 

underlättar och stärker försvarsexportverksamhetens bidrag till den operativa förmågan. 

Analysverksamheten är central för myndighetens styrning och planering, både för att ha förmåga att 

värdera nytta och risker i enskilda exportfrämjande aktiviteter och för den övergripande årliga 

inriktningen och prioriteringen av försvarsexportverksamheten.  

Arbetssättet där myndighetens inriktning och prioritering av verksamheten för kommande år styr 

intern verksamhetsplanering och budgetering har stärkts. Metodiken för kvartalsvis uppföljning av 

verksamhetsplaneringen har utvecklats under året och även uppföljningen av avtalsförvaltningen har 

utvecklats och en ny rutin har införts för regelbunden projektrapportering i ledningsgruppen. 

FXM har under året tagit fram en resultatindikator och ytterligare nyckeltal för redovisning av 

effektivitet och god hushållning. 

För att bättre kunna fokusera på både främjandet samt förhandling och förvaltning av avtal valde 

myndigheten att under året dela upp ansvaret för dessa områden. Syftet var att bättre möta 

företagens behov, bli tydligare och få en mer effektiv organisation.  
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Under våren 2014 fattades därför beslut om att omstrukturera marknadsavdelningen, i syfte att nå 

bättre styrning och ett större fokus på respektive verksamhetsgren, genom att arbetsuppgifterna på 

marknadsavdelningen delades upp i två delar – Anbud och avtal och Exportfrämjande.  

I den interna utvärdering av omstruktureringen som genomfördes i december konstaterades att 

förändringen hade lett till ett ökat och bättre fokus på exportfrämjande och uppdragsförsäljning 

samt att exportfrämjande har blivit en tydligare hälft inom marknadsavdelningen. Exportfrämjande, 

mässor och uppdragsförsäljning har fått ett större utrymme på myndigheten och projektledarna 

inom Anbud och avtal har bättre kunnat fokusera på sina uppgifter. 

Under året har en intern uppförandekod tagits fram. Den sammanställer de förhållningssätt som 

gäller inom FXM och i myndighetens kontakter med samarbetspartners, andra myndigheter, 

leverantörer och samhället i stort. Uppförandekodens utgångspunkt är FXM:s tre värdeord etisk, 

förtroendeingivande och framtidsinriktad. Den samlar myndighetens riktlinjer och föreskrifter om 

exempelvis representation, resor och mångfald. 

FXM hanterar stora belopp och ansvaret är stort. Myndigheten ställer därför extra höga krav på 

interna kontrollrutiner. FXM har för detta ändamål en internrevisor trots att något externt krav ej 

finns på detta. Denna verksamhet har under året utökats och utvecklats. Den ekonomiska 

redovisningen har förbättrats till exempel genom att en granskning av leverantörsprocessen har 

genomförts, modellen för tidredovisningen har utvecklats samt genom en snabbare och säkrare 

process för fakturering av exportödsuppdragen. 

För att underlätta hanteringen av myndighetens ärenden och handlingar fick alla medarbetare under 

året möjlighet att själva söka information i myndighetens diariesystem. 

Dokumenthanteringskompetensen stärktes genom att en arkivarie rekryterades. 

Regeringen gav i april 2014 Statskontoret i uppdrag att analysera och följa upp FXM:s verksamhet 

med anledning av att myndigheten 2015 verkat i fem år. Mot denna bakgrund fick FXM ett 

regleringsbrevsuppdrag att ge stöd till Statskontoret. Ett särskilt projekt inrättades med uppgiften att 

förbereda och stödja Statskontoret i dess uppföljning.  

I samband med regeringsförhandlingarna efter riksdagsvalet 2014 kom beskedet att den nya 

regeringens avsikt var att myndigheten skulle avvecklas. Det parlamentariska läget under hösten 

skapade en ovanlig situation, där allianspartiernas budgetmotion blev antagen och därigenom beslöt 

riksdagen att FXM ska finnas kvar. Det oklara läget om myndighetens framtid skapade en osäkerhet 

för personalen, som medför kompetensförluster för myndigheten, samtidigt som planeringen av den 

fortsatta verksamheten försvårades.  

3.2  Inriktning och analys 

Analysförmågan vid FXM används främst till att inrikta och prioritera den statliga exportfrämjande 

verksamheten samt för att åstadkomma en statlig helhetssyn avseende att definiera vad som är 

strategiskt betydelsefull försvarsexport.  

FXM genomför varje år, i samarbete med övriga försvarsmyndigheter och företagen i 

försvarssektorn, ett arbete där myndigheten analyserar vilka system och marknader där staten ska 

prioritera sitt exportstöd. Under 2014 har detta inriktningsarbete breddats med utgångspunkt från 
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Försvarsmaktens framtida förmågebehov2 att omfatta även områdena cyber, rymd och obemannade 

flygfarkoster. Detta innebar således en dialog med fler företag som i huvudsak verkar på den civila 

marknaden, varav flera små- och medelstora företag, i inriktningsarbetet än tidigare år. 

Försvarsmyndigheterna uppger i Statskontorets uppföljning att de har nytta av inriktningen och att 

den gör exportfrämjandet mer effektivt. Försvarsindustrin är också positiv och anser att 

inriktningsarbetet ger en mer fokuserad satsning3. 

Utöver resurskrävande analyser i samband med inriktnings- och prioriteringsarbetet har 

myndigheten genomfört ett omfattande analysarbete i samband med den danska 

stridsflygplanupphandlingen. Resultatet av analysarbetet bidrog till att Sverige valde att inte gå 

vidare i den danska processen. Myndigheten har inlett ett motsvarande analysarbete kopplat till den 

belgiska och finländska processen för upphandling av nytt stridsflygplan. FXM har under 2014 även 

analyserat försvarsnyttan av en eventuell framtida export inom ubåtsområdet. 

3.3 Exportfrämjande 

Under 2014 har Försvarsexportmyndigheten fortsatt utveckla främjandet av svensk försvarsexport. 

Myndigheten har både stöttat företags försvarsnyttiga export och företrätt staten vid 

försvarsexportaffärer.  

Allt eftersom FXM blivit mer etablerad har myndighetens medverkan i olika aktiviteter ökat. FXM har 

deltagit i mässor och seminarier, både i samarbete med andra organisationer och som ensam 

arrangör.  

En förutsättning för mellanstatliga affärer är att värna de långsiktiga och förtroendefulla 

relationerna. FXM:s uppgifter i det sammanhanget är att vara en del i att bygga den långsiktiga 

relationen genom deltagande i bilaterala sammanhang (som till exempel högnivåmöten och en nära 

relation med aktuell stats representanter i landet). Men även genom mer direkt engagemang i form 

av deltagande i mässor, dialoger relationsbyggande med mera. Viktigt är också att engagemanget 

håller sådan bredd att aktiviteter även omfattar och är till nytta för små och medelstora företag.  

Under året har FXM deltagit vid ett antal mässor och utställningar. Deltagandet i mässor syftar till att 

främja export som är av nytta för försvaret genom stöd till svensk försvarsindustri, 

informationsinhämtning och relationsbyggande. Mässdeltagandet syftar även till att vidmakthålla 

myndighetens kompetens om marknadens utveckling.  

Under året har anbudsverksamheten varit intensiv. Verksamheten omfattar framtagande av 

prisindikationer och anbud med stöd av FMV, Försvarsmakten och industri samt förhandling med 

kundlandets representanter. Framträdande för året har varit förhandlingarna med Schweiz och 

                                                           
 

2 Försvarsmaktens perspektivstudie 2013 
3 Statskontoret (2014), ”Tydligare roller och ökad transparens – en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten” (2014:30) 
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framtagande av anbud till Brasilien. Utöver det så har de befintliga kunderna fått ett flertal anbud på 

utökad funktion och verksamhet. 

3.4  Avtalsförvaltning 

FXM ansvarar, som representant för regeringen, för förvaltning av de mellanstatliga Gripen-avtalen 

och därigenom samarbetet med Tjeckien, Thailand och Ungern. Detta innebär att genomföra och 

följa upp de åtaganden Sverige har genom dessa avtal, men även att hantera avvikelser och 

förändringar i samverkan med kundlandet. En annan viktig del av förvaltningsverksamheten är att 

styra och följa upp verksamheten som sker på FXM:s uppdrag (av FMV och Försvarsmakten) vilket 

även omfattar verksamheten som utförs av industrin och som FMV beställer på uppdrag av FXM. 

3.5 Uppdragsförsäljning 

FXM ansvarar för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom försvarssektorn 

som inte längre behövs för statens verksamhet, så kallad övertalig materiel. 

Försäljningsverksamheten utförs på uppdrag av Försvarsmakten, antingen av FXM:s personal eller 

med hjälp av den kommissionär som FXM anlitar. 

3.6 Information och öppenhet  

Statskontoret skrev i sin uppföljning av myndighetens verksamhet att transparensen blivit bättre 

under FXM:s tid jämfört med tidigare struktur ”…verksamheten är mer synlig än tidigare eftersom 

exportstödet i dag bedrivs i en separat myndighet… ansökningsprocessen för exportstödet är i dag 

också enhetligt och spårbar. Sammantaget bidrar detta till en mer transparent process.”4 

Myndighetens arbete mot korruption har fortsatt under 2014. I slutet av året lanserade FXM, i 

samarbete med branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), ett 

utbildningsverktyg för att öka kunskapen och medvetenheten om vad korruption är och vilka riskerna 

är. Den nätbaserade kursen är tänkt att stärka företagen i försvars- och säkerhetsbranschen i deras 

antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och kunskap på området. FXM har också en 

regel om att företagen i sin ansökan om exportstöd måste skriva under ett antikorruptionsintyg. 

En visselblåsarfunktion togs också fram under året. Visselblåsarfunktionen är tänkt att vara en 

trygghet för personalen: man ska veta hur man anonymt kan rapportera misstänkta oegentligheter. 

Även en uppförandekod har tagits fram. Den sammanställer de förhållningssätt som gäller inom FXM 

och i myndighetens kontakter med samarbetspartners, andra myndigheter, leverantörer och 

samhället i övrigt. 

Under Almedalsveckan arrangerade FXM två seminarier. Det ena var en paneldiskussion med 

rubriken ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer”. Syftet med diskussionen var att belysa 

                                                           
 

4 Statskontoret (2014), ”Tydligare roller och ökad transparens – en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten” (2014:30) 
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statens roll i försvarsexportaffärer och förklara nyttan med exporten och bland annat 

generaldirektören för Exportkreditnämnden deltog samt företrädare för Försvarsmakten och ISP. Det 

andra seminariet arrangerades tillsammans med Saab och handlade om Gripenexport. Där deltog 

dåvarande ordföranden i försvarsutskottet Peter Hultqvist och vice ordföranden i försvarsutskottet 

Cecilia Widegren, liksom företrädare för FMV, Försvarsmakten och Saab. 

Precis som tidigare år har FXM bjudit in såväl svenska som utländska journalister till myndigheten för 

att berätta om FXM:s arbete. I år bjöd myndigheten även med journalister till den årliga 

Försvarsexportdagen. Flera journalister har hört av sig efter de artiklar de läst om 

Försvarsexportdagen och anmält intresse att delta nästa år.  

För tredje året har FXM tagit fram en publikation om myndighetens verksamhet under året, 

Händelser. Publikationen har tryckts och distribuerats till företag, myndigheter och andra 

samarbetspartners. Den publiceras även i en digital version som återfinns på myndighetens 

webbplats. 

3.7 Säkerhetsskydd 

Genom Schweiz och Brasiliens val av Gripen har Sverige blivet mer av en global aktör på 

stridsflygsmarknaden och behovet av säkerhetsskyddande åtgärder har därför ökat. 

FXM har under året utvecklat det systematiska säkerhetsarbetet med tillhörande säkerhetsrutiner. 

Myndigheten genomför årligen en säkerhetsplanering enligt kraven i säkerhetsskyddsförordningen 

(1996:633). Den säkerhetshotande verksamheten mot FXM:s skyddsvärden kräver noggrann 

uppmärksamhet och analys för att myndigheten ska kunna bilda sig en uppfattning om de risker och 

sårbarheter som föreligger. FXM:s säkerhetsskyddsfunktion har under året utvecklat arbetet med att 

anpassa verksamheten utifrån de hot och risker som föreligger. Identifierade skyddsvärden i 

myndighetens verksamhet och dess kritiska beroenden ligger som grund för hur 

säkerhetsskyddsarbetet bedrivs och anpassas. Under året har säkerhetsskyddande åtgärder införts 

för att höja säkerheten för olika utsatta funktioner så som sambandsmedel (tal och skrift), 

signalskydd, konferenssäkerhet, tjänsteresor och informationssäkerhet. 

De säkerhetsskyddande åtgärderna har framförallt anpassats eller införts i syfte att sänka 

sårbarheten i FXM:s informationssystem och bättre anpassa dem efter den verksamhet som 

myndigheten idag bedriver.  Säkerhetsskyddsfunktionens förmåga att analysera och bedöma risker 

för verksamheten både nationellt men framför allt internationellt har ökat under verksamhetsåret 

vilket kommer att bidra till en tryggare arbetssituation för personalen. Under verksamhetsåret har 

skyddet reviderats i myndighetens lokaler, i syfte att omhänderta frekvent besöksverksamhet och 

ökad säkerhet vid möten som omfattas av sekretess. Kommunikation mellan FXM och samverkande 

myndigheter och industri är en kritisk faktor som kräver mycket arbete både inom myndigheten men 

också genom olika samverkansgrupper. FXM:s säkerhetsskyddsfunktion har aktivt medverkat till en 

ökad samordning mellan berörda myndigheter och företag för hantering av tal och skrift upp till 

information som gäller rikets säkerhet. 
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4 Ekonomiskt utfall 

I det följande lämnas en översiktlig information om myndighetens ekonomiska utfall. Belopp inom 

parentes avser föregående år. För närmare information hänvisas till avsnitt 9, Finansiell redovisning.  

Myndighetens ekonomiska utfall påverkas i väsentlig mån av exportavtalens respektive utformning, 

dvs. huvudsakligen hur respektive avtals betalningsprofil konstruerats. Inom ramen för respektive 

avtal löper verksamheten i allt väsentligt enligt plan. Betalningar har likaså skett i enlighet med de 

avtalade betalningsplanerna. 

Myndighetens ekonomiska utfall före avskrivningar uppgår till -75,6 mnkr (162,7 mnkr). Statens 

återtag uppgår till 126,3 mnkr (122,8 mnkr). Exportavtalen har belastat resultatet med 34,2 mnkr. 

Föregående år lämnades ett bidrag till det ekonomiska resultatet uppgående till 145,4 mnkr. 

Årets intäkter av anslag har ökat med 6,3 mnkr (-16,4 mnkr). Årets intäkter av avgifter hänförliga till 

exportavtalen har minskat med 297,5 mnkr (-568,0 mnkr). Samtidigt har övriga driftskostnader 

hänförliga till exportavtalen minskat med 117,9 mnkr (-59,1 mnkr). Sammantaget har därmed 

exportavtalen påverkat det ekonomiska utfallet med -179,6 mnkr (-627,1 mnkr). 

Personalkostnaderna har ökat med 3,0 mnkr (-5,4 mnkr). 

Myndighetens finansiella netto har ökat med 6,0 mnkr (22,1 mnkr). 

Myndighetskapitalet uppgår till -596,4 mnkr (-519,4 mnkr). 

5 Resultatredovisning  

Verksamheten är indelad i följande verksamhetsgrenar5, i enlighet med myndighetens 

instruktionsenliga uppgifter:  

 Inriktning och analys härleds dels ur 3 § i myndighetens instruktion där det framgår att FXM 

ska bedriva sin verksamhet så att den bidrar till försvarets långsiktiga materielförsörjning 

eller i övrigt är till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik dels ur 5 § som anger att 

myndigheten senast den 1 mars varje år ska redovisa en inriktning för myndighetens arbete 

på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar för 

försvarsexportverksamheten. 

 Exportfrämjande härleds ur 1 § i myndighetens instruktion som anger att myndigheten ska 

bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn genom allmänt exportfrämjande 

åtgärder för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda 

                                                           
 

5 Verksamhetsgrenar och prestationer togs fram 2012 och definierades för myndigheten varför jämförelsetal i vissa fall 
saknas mot de tidigare åren. 



Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2014   14 
 
 

   

exportsatsningar. Denna verksamhetsgren härleds vidare ur 2 § som anger att myndigheten 

ska ansvara för försäljning och upplåtelse av materiel som hos myndigheter inom 

försvarsektorn inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. I detta ingår 

att efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och 

ingående av internationella överenskommelser. 

 Avtalsförvaltning härleds ur 2 § i instruktionen som anger myndigheten ska ansvara för 

försäljning och upplåtelse av materiel som hos myndigheter inom försvarssektorn inte längre 

behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. I detta ingår att efter särskilt 

bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och ingående av 

internationella överenskommelser. 

 Uppdragsförsäljning härleds ur 2 § i myndighetens instruktion där myndigheten ska ansvara 

för försäljning av sådan materiel som hos myndigheter inom försvarssektorn inte behövs för 

statens verksamhet eller blivit obrukbar och att företräda staten vid förhandlingar och 

ingående av överenskommelser och avtal. 

Verksamhetsgrenarna Inriktning och analys och Exportfrämjande finansieras av anslaget eller 

avgifter. Avtalsförvaltning redovisar årets resultat av de mellanstatliga avtalen. Uppdragsförsäljning 

finansieras genom att Försvarsmakten betalar FXM för uppdraget. 

Tabell: Verksamhetsgrenar - Intäkter, kostnader och resultat  

 

Intäkter och kostnader ovan omfattar anslaget för 2014 om 67,4 mnkr, anslagssparande från 2013 på 

2,1 mnkr, totalt uppgick intäkter av anslag till 69,5 mnkr. Myndigheten har under året underutnyttjat 

sitt totala anslag med 1,3 mnkr, dock har myndigheten en högre anslagsförbrukning jämfört med 

föregående år på 6,3 mnkr.  

Under året har ett högre antal anbud tagits fram och omfattande förhandlingar har genomförts med 

Schweiz och Brasilien. Den ökade anbudsframtagningen har även ställt högre krav på den stödjande 

analysverksamheten. Se vidare prestation 2 Analyser m.m. samt prestation 5 Anbud och offerter. Om 

(tkr)  2014   2013  

 Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 

Inriktning och analys 19 039 19 039 0 14 034 14 034 0 

Exportfrämjande 49 192 49 192 0 47 844 47 844 0 

Avtalsförvaltning 1 157 824 1 235 447 -77 623 1 458 611 1 297 402 161 209 

Uppdragsförsäljning 2 189 1 588 601 2 630 2 548 82 

Totalt 1 228 244 1 305 266 -77 022 1 523 119 1 361 828 161 291 
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inte anslagssparandet från 2013 hade kunnat användas till anbudsverksamheten så hade 

anslagsöverskridandet 2014 blivit högre än tillåten anslagskredit. Svårigheten att i förväg bedöma 

anbudsverksamhetens omfattning och dess betydelse för myndighetens budgetering har tidigare 

uppmärksammats av FXM i framställan6 till regeringen. 

5.1 Verksamhetsgren Inriktning och analys 

Verksamhetsgrenen omfattar myndighetens årliga inriktning- och prioriteringsarbete av 

försvarsexportverksamheten. Verksamhetsgrenen omfattar också den analysverksamhet som 

genomförs för att ta fram underlag till beslut, principiella ställningstaganden eller som stöd för 

exportfrämjande och försäljning med mera.  

Prestation 1, Inriktning och prioriteringar 

I februari 2014 lämnade FXM sin inriktning och sina prioriteringar för myndighetens verksamhet till 

Försvarsdepartementet. Denna var förankrad och kvalitetssäkrad med samverkande myndigheter. 

Redovisningen omfattar inriktning för myndighetens arbete över en fyraårsperiod samt 

myndighetens övergripande prioriteringar för försvarsexportverksamheten. 

 

 

Prioritering av exportfrämjande verksamhet tas fram i dialog med berörda myndigheter, och i första 

hand utifrån företag och branschorganisationers uttryckta behov. I denna process gallras cirka 50 % 

av önskat stöd bort utifrån en prioritering av försvarsnytta.  

Under 2014 har inriktningsarbetet breddats med utgångspunkt från Försvarsmaktens framtida 

förmågebehov7 att omfatta även områdena cyber, rymd och obemannade flygfarkoster. Detta 

innebar således en dialog med fler företag som i huvudsak verkar på den civila marknaden, varav 

                                                           
 

6 dnr FXM 2014/12/272:2 
7 Försvarsmaktens perspektivstudie 2013 
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flera små- och medelstora företag, i inriktningsarbetet än tidigare år. Inriktningen och prioriteringen 

skapar förutsättningar för effektiv verksamhetsplanering, bättre koordinering och ökad transparens. 

Tabell: Resultat & analys– Inriktning och prioritering 

År/utfall 2014 2013 2012 2011 

Antal 1 1 1 1 

Kostnad tkr 1 851 1 949 2 938 3 390 

 

Resursåtgången för genomförandet av prestationen har fortsatt kunnat reduceras, vilket visas i 

tabellen ovan. Resursåtgången för genomförandet av prestationen har successivt minskat genom att 

marknads- och analyskompetens mer generellt utvecklats inom myndigheten.  

Prestation 2, Analyser med mera. 

Tabell: Resultat & analys – Analyser, föredrag, remissyttranden och rapporter från utlandsbesök  

År/utfall  2014 2013 2012 

Antal  95 64 33 

Kostnad tkr 11 698 6 795 1 377 

Anm. Jämförelsetal för år 2011 saknas. Värdet år 2013 är inte direkt jämförbart med värdet år 2012. 

Definitionen utökades 2013 för att bli mer heltäckande och därmed ge en mer rättvisande bild av 

verksamhetens omfattning. Det är inte möjligt att ta fram motsvarande värden för 2012 då data inte lagrades 

på det sättet. 

FXM:s analysverksamhet utgörs främst av strategiska analyser, försvarsnyttoanalyser samt 

konkurrent-, produkt-, marknads- och policyanalyser. Dessutom tas pärmunderlag fram inför såväl 

ministermöten som myndighetsledningens resor liksom rapporter efter myndighetens resor. 

Därutöver tas underlag fram inför föredrag, seminarier och utbildning samt underlag som rör 

specifika frågor. En stor del av analysverksamheten utgörs av myndighetsinternt analysbehov och 

ingår som en delmängd av bl.a. underlag för offerter, förhandlingar m.m.  

Den ökning av antalet genomförda analyser med mera som skett under 2014 är ett resultat av att 

dels behovet av analyser som stöd för beslut rörande aktiviteter inom verksamhetsområdena 

Exportfrämjande och Anbud och avtal har ökat, dels att myndigheten utvecklat analysförmågan 

enligt den inriktning om prioritering som anges i myndighetens regleringsbrev för 2013 respektive 

2014. Utöver resurskrävande analyser i samband med inriktnings- och prioriteringsarbetet har 

myndigheten genomfört ett omfattande analysarbete i samband med den danska 

stridsflygplanupphandlingen under 2014. Gripen var aktuell som en av kandidaterna i denna 

upphandling men rätt förutsättningar ansågs inte föreligga. Myndigheten har inlett ett motsvarande 

analysarbete i samband med den belgiska processen för upphandling av ett nytt stridsflygplan. Under 

året inleddes också ett bredare analysarbete rörande Finland bl.a. kopplat till kommande 

anskaffningen av nytt stridsflygplan och diskussioner om utökat bilateralt försvarssamarbete. FXM 

har under 2014 även analyserat försvarsnyttan av en eventuell framtida export inom ubåtsområdet. 
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Enligt regleringsbrevet för 2014 ska FXM redovisa hur verksamheten bidragit till Försvarsmaktens 

operativa förmåga, bidragen till den långsiktiga materielförsörjningen eller andra fördelar för svensk 

försvars- och säkerhetspolitik. Även innan detta uppdrag fanns i regleringsbrevet redovisades, i maj 

2014, FXM:s analys av bidraget till Försvarsmaktens operativa förmåga för verksamhetsåret 2013, 

syftande till att redovisa på vilket sätt myndighetens verksamhet har skapat försvarsnytta för 

Försvarsmakten och svensk försvars- och säkerhetspolitik. FXM kommer i första kvartalet 2015 att 

göra motsvarande separata redovisning för verksamhetsåret 2014. 

Myndigheten har under året arbetat med att analysera de slutsatser för stärkt försvarssamarbete 

som antogs av Europeiska rådet i december 20138 och Europeiska kommissionen efterföljande 

arbete under 2014. Myndigheten har som en del i detta arbete lämnat underlag till 

Regeringskansliet/Försvarsdepartementet.  

FXM har under året lämnat svar på remisser från Regeringskansliet/Försvarsdepartementet av 

Investeringsplaneringsutredningens betänkande, ESV:s rapport ”Fungerande styrning av försvarets 

materiel- och logistikförsörjning” (ESV 2014:39) samt rörande underlag inför möten inom 

internationella fora. FXM har även deltagit i det inledande arbetet med genomförandet av 

Investeringsplaneringsutredningens förslag. Vidare har FXM lämnat bidrag till Försvarsmaktens 

underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015. 

Myndigheten har tidigare lämnat underlag till den parlamentariskt tillsatta kommittén för översyn av 

exportkontrollen av krigsmateriel (KEX)9 för att påvisa hur försvarsnyttan skulle kunna komma att 

minska till följd av en skärpt exportkontroll. Under 2014 har FXM haft en dialog med KEX angående 

en kompletterande hemställan om myndighetens bedömning av konsekvenser vid skärpt 

exportkontroll. 

FXM har också deltagit med en expert i Luftförsvarsutredningen för att bidra med expertis i 

luftförsvarsfrågor i generell mening men också för att bidra med kunskap om hur viktig export och 

mellanstatliga samarbeten kan vara för att i framtiden säkra denna förmåga. 

I maj anordnade FXM för tredje året Försvarsexportdagen i Karlskoga. Temat var ”Marknadens 

utveckling och främjandet av försvarsexport” i syfte att stimulera dialog och förståelse för 

försvarsexportmarknaden och försvarsindustriella frågor samt kopplingen mellan försvarsexport och 

Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Seminariet samlade ett 70-tal deltagare från industrin 

tillsammans med representanter från den europeiska branschorganisationen ASD10, företag, 

Försvarsmakten, Exportkreditnämnden, Utrikesdepartementet och ISP. Genom detta årliga 

seminarium har FXM ytterligare bidragit till transparens och ökad kunskap om kopplingen mellan 

försvarsexport och svensk försvars- och säkerhetspolitik. Många av besökarna representerade 

                                                           
 

8 European Council (2013), ”19/20 December 2013, Part I paragraphs 1-22 of the European Council conclusions” 
9 Kommittédirektiv UD 2012:01 
10 AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) 
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kategorin små- och medelstora företag och Försvarsexportdagen är ett viktigt tillfälle för dialog 

mellan dem och myndigheter och politisk nivå.  

5.2 Verksamhetsgren Exportfrämjande 

Inom verksamhetsgrenen sker myndighetens stöd till försvarsexportsatsningar, som bedömts viktiga 

för Försvarsmakten, i form av genomförda exportstödsaktiviteter som inbegriper deltagande vid 

mässor eller andra aktiviteter i Sverige eller i presumtiva kundländer. Även direkta satsningar i form 

av lämnade exportstödsuppdrag och lämnade anbud/offerter ingår i verksamhetsgrenen. Lämnade 

exportstödsuppdrag ges åt annan myndighet (Försvarsmakten, FMV och FOI) för att stödja 

försvarsindustriaktiviteter under mässor, vid förevisningar eller andra arrangemang. 

Ett väl koordinerat och prioriterat statligt exportfrämjande bidrar till att öka sådan försvarsexport 

som värderas som försvarsnyttig. Detta ger ökade möjligheter till olika typer av samarbete samt till 

att över tiden upprätthålla viktiga industrier och teknologier utan att Försvarsmakten själva behöver 

finansiera detta. Ett annat sätt att beskriva den eftersträvade effekten av export är att den bidrar till 

väsentligt lägre framtida kostnader och dessutom en ökad framtida tillgänglighet till teknologi och 

industriell kapacitet den dag då behov uppstår.  

Under 2014 har flera företagsbesök och fördjupade dialoger med företag genomförts. Detta har 

möjliggjort mer skräddarsydda och samlade statliga insatser för att främja försvarsnyttig export. 

Detta med utgångpunkt i den inriktning och prioritering som ligger till grund för FXM:s 

exportfrämjande verksamhet. Flera företag har, i Statskontorets uppföljning, bekräftat den bild FXM 

har av att denna bredare och fördjupade ansats mot företagen som genomförts är uppskattad och 

resulterar ytterst i ett effektivare och mer ändamålsenligt främjande.  

Myndigheten har arbetat med att öka företagens kunskap om processen vid ansökan om exportstöd, 

exempelvis vad gäller förhandsbesked från ISP och antikorruption. Även dialogen med ISP har 

fördjupats i syfte att säkerställa att staten endast engageras i exportstödjande verksamhet på 

marknader där ISP-tillstånd finns. Förmågan att styra FXM:s verksamhet baserat på analyser är en 

viktig del av myndighetens konstruktion. Risker finns annars att staten kan delta i att främja i 

förhållande till ett land där exporttillstånd senare inte ges eller att motstridiga system kan främjas till 

motstridiga länder eftersom ett företags marknadsföring i princip inte är tillståndspliktig. 

I FXM:s regelverk har dock statens roll i främjande avgränsats så att ingen verksamhet av FXM självt 

eller genom uppdrag till andra myndigheter att stödja företag får ges utan att ett förhandsbesked 

från ISP finns för det aktuella systemet och landet i fråga. Det är en sak om företag marknadsför ett 

system gentemot ett annat land för att sedan få ett nej av ISP, en annan sak om staten främjat i 

förhållande till ett land och sedan säger nej när landet vill köpa.  

Prestation 3, Genomförda exportstödsaktiviteter 

Genomförda exportstödsaktiviteter beskriver den verksamhet som FXM genomfört i syfte att främja 

export av försvarsnyttiga system.  

Exempel på aktiviteter är att samordna statens deltagande vid mässor eller andra aktiviteter i Sverige 

eller i möjliga kundländer avsedda att främja en försvarsnyttig export. Andra aktiviteter kan utgöras 
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av landseminarier i Sverige avsedda att öka företags kunskap om en marknad, seminarier utomlands 

avsedda att öka ett annat lands kunskap om vad svensk försvarsindustri har att erbjuda eller 

aktiviteter kopplade till frågor som rör möjligheten för svenska försvars- och säkerhetsföretag att få 

tillträde till den globala marknaden.  

Genomförda exportstödsaktiviteter består även av ett antal genomförda aktiviteter kopplade till 

bilaterala samarbeten eller i samarbete med internationella aktörer samt partnerorganisationer, när 

FXM är ensam ansvarig för eller medorganisatör av aktiviteten. Andra aktiviteter som ingår är 

företagsbesök, MoU-möten, besök vid mässor och motsvarande där FXM sammanhåller eller leder 

myndighetsgemensamma aktiviteter. Aktiviteten omfattar även direkta förberedelser för dessa 

genom t.ex. försvarsindustribesök samt möten med företrädare för försvarsindustrin på plats eller i 

Sverige. 

Exportstödsaktiviteter genomförs i regel i samarbete med eller med stöd av andra aktörer som 

bedöms viktiga för att öka förutsättningarna för en framgångsrik export. Ambassaderna och 

försvarsattachéerna är ofta involverade, liksom försvarsmyndigheter, kund- och samarbetsländer, 

intresseorganisationer som SOFF och enskilda företag.  

Tabell: Resultat & analys – Genomförda exportstödsaktiviteter 

År/utfall 2014 2013 2012 

Mässor (där arrangemang genomförts t.ex. monter) 4 4 6 

Annat mässdeltagande. 17 11 - 

Medverkan i MoU-möten 17 11 - 

Internationella koordineringsmöten 3 6 - 

Andra aktiviteter 19 16 - 

Totalt 60 48 6 

Kostnad tkr 15 918 17 198 3 015 

Anm. Prestationerna definierades år 2012 varför jämförelsevärden för 2011 saknas. Definitionen utökades 

2013 för att bli mer heltäckande och därmed ge en mer rättvisande bild av verksamhetens omfattning. Det är 

inte möjligt att ta fram motsvarande värden för 2012 då data inte lagrades på det sättet. 

Kostnadsutvecklingen förklaras delvis av en ökad precision i tidsredovisningen och delvis av en 

skillnad i innehåll i de olika aktiviteterna över åren. Till detta kommer den organisatoriska förändring 

som genomförts under året och som medgivit ett mer effektivt och fokuserat arbetssätt. 

Under 2014 har flera exportfrämjande aktiviteter genomförts. Nedan lyfts några av de mer 

prioriterade och resurskrävande satsningarna fram.  

MoU-möten 

FXM har deltagit i 17 MoU-möten och tagit ansvar för de arbetsgrupper som finns under vissa av 

avtalen som syftar till att främja svensk export. MoU-samarbetet med Storbritannien leder FXM 

tillsammans med UKTI/DSO en grupp var syfte är att samordna och främja export av den lätta 

pansarvärnsroboten NLAW. Gruppen bidrar till att skapa samsyn om vilka länder som är aktuella för 

export vilket blir särskilt viktigt i de fall ländernas exportkontrollagstiftning eller praxis skiljer sig åt. 
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Europa 

Storbritannien är en viktig partner till Sverige på försvarsmaterielområdet både som underleverantör 

till system till svenska plattformar men även som samarbetspartner. Storbritannien är även viktig 

marknad för många svenska företag. FXM har under 2014 arbetat med att fördjupa kontakterna med 

Storbritannien på detta område genom flera olika aktiviteter. FXM:s generaldirektör besökte i juni 

Storbritannien främst i syfte att fördjupa samarbetet med FXM:s systerorganisation UK Trade and 

Investment, Defence & Security Organisation (DSO/UKTI). Vid besöket beslutades även innehåll och 

upplägg av det ett seminarium i Stockholm på temat underleverantörskedjor. Vid seminariet fick 

brittiska och svenska företag möjlighet att träffas och utbyta idéer om gemensamt samarbete. 

Seminariet arrangerades av SOFF och dess brittiska motsvarighet. Syftet var bl.a. att uppmuntra och 

fördjupa relationerna mellan företag. Generaldirektören talade vid seminariet.  

FXM deltog i mässan Eurosatory i Paris, en av världens största militära utställningar inom 

markområdet. På mässan deltog myndigheten med en delegation under ledning av FXM:s 

generaldirektör, som också deltog i en paneldiskussion som den franske arméchefen inledde. Vidare 

bidrog FXM till finansiering av en gemensam svensk monter tillsammans med branschorganisationen 

SOFF. Det finansiella bidraget möjliggör för små och medelstora företag som annars inte skulle ha råd 

att visa sina system och produkter att vara representerade på mässan. Myndigheten har i samband 

med mässan koordinerat delegationerna från Försvarsmakten, FOI, FMV och SOFF samt 

representanter för ambassaden i Paris. Förberedelser och koordineringen på plats bidrog till att 

anpassa stödet efter de behov företagen hade och medförde att en väl avvägd och samordnad 

delegation träffade de upphandlande myndigheterna.  

FXM har även under året samordnat statens deltagande i mässorna MAST, Balt Military Expo, MSPO, 

Farnborough och Euronaval. Syftet med att delta har varit att inhämta information avseende trender 

och utveckling, bl.a. inom ramen för framtida behov av förmåga inom flyg-, marin- och 

markdomänen. Inför och under genomförandet samordnade FXM övriga försvarsmyndigheters 

deltagande för att säkerställa ett koordinerat mässdeltagande vilket bedöms leda till bäst effekt. 

Deltagande vid MSPO syftade främst till att stödja små- och medelstora företag och FXM:s 

deltagande vid möten och i montrar sågs som viktigt i företagens kontakter med upphandlande 

myndigheter.  

Under året genomfördes även ett regionalt samordningsmöte i Tallinn, Estland. FXM bjöd in 

Försvarsmakten, berörda svenska försvarsföretag och Sveriges försvarsattachéer i Estland, Lettland 

och Litauen till ett tvådagars seminarium i Tallinn. Målet var att dela kunskap, få en samlad bild av 

anskaffningsbehov och samordna exportfrämjandeaktiviteter mellan myndigheter och industri 

respektive mellan industri och industri. Försvarsattachéerna redovisade landvis om säkerhetspolitik, 

den politiska situationen, strävanden inom försvarsområdet samt egna tankar och planer om 

kommande främjandeaktiviteter.  Därefter följde en genomgång och diskussion i första hand om 

land- och sjösystemfrågor samt vad som kunde vara aktuellt inom ramen för exportfrämjande 

alternativt försäljning av övertaligt materiel. 
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Brasilien 

2014 inleddes med vetskapen om att Brasilien hade valt Saab och Gripen för att anskaffa och 

utveckla sitt framtida luftförsvar. Statssekreteraren på Försvarsdepartementet besökte Brasilien 

tillsammans med FXM:s generaldirektör och flygvapeninspektören kort tid efter att beslutet fattats.   

Intresset för samarbete från både svensk säkerhets- och försvarsindustri och från brasilianska 

myndigheter och industri fanns och har utvecklats under 2014. Brasilien planerar en rad 

upphandlingar inom försvarsområdet under kommande år och bedöms av flera svenska företag som 

en intressant marknad.  

Mot denna bakgrund anordnade myndigheten ett seminarium i april 2014 med fokus på den 

brasilianska marknaden och svensk industris förutsättningar och möjligheteter till export och 

samarbeten. Syftet med seminariet var att merutnyttja det brasilianska intresse som finns för Sverige 

och svenska system genom att informera framförallt små- och medelstora företag om de 

möjligheteter som finns i Brasilien. Vid seminariet medverkade svenska ambassaden i Brasilia samt 

talare från FOI och Vinnova som redogjorde för det samarbete myndigheterna har med Brasilien. Två 

svenska företag som har erfarenhet av att lyckas i upphandlingar i Brasilien deltog och berättade om 

sina slutsatser och erfarenheter. Seminariet var välbesökt med ett 50-tal representanter från ca 40 

olika företag. Flertalet deltagare kom från små- och medelstora företag. Seminariet bidrog till att 

skapa intresse för Brasilien och gav särskilt de små- och medelstora företagen en bred och fördjupad 

bild av Brasilien som marknad. Seminariet resulterade senare i en förfrågan om stöd från SOFF om 

att organisera en monter under försvarsutställningen LAAD i april 2015 vilket skulle ge möjlighet för 

små- och medelstora företag att ställa ut och förevisa sina produkter och system i Brasilien samt 

knyta kontakter med bl.a. brasilianska upphandlande myndigheteter.  

Under året har FXM gett stöd till svensk industri i samband med besök från brasilianska 

myndigheteter och organisationer. I april besökte den brasilianska marinens 

upphandlingsorganisation Sverige och FXM. Besöket hade initierats i samband med FXM:s 

generaldirektörs besök i Brasilien i december 2013. Under besöket fick Docksta, TKMS AB (Kockums), 

BAE/Bofors, Rolls-Royce (KAMEWA) och Saab möjlighet att visa sina system och produkter. Flera 

försvarsmyndigheter medverkade också och den brasilianska delegationen fick genom 

Försvarsmakten möjlighet att åka Stridsbåt 90 samt besöka ett minröjningsfartyg i Koster-klass.  

Besöket har resulterat i fördjupad dialog mellan brasilianska marinen och svenska företag gällande 

kommande upphandlingar. Särskilt har de små- och medelstora företag som medverkade i 

programmet lyft fram vikten av besöket mot bakgrund av att de kan ha svårt att nå fram och få 

förvisa sina produkter för beslutsfattare i andra länder. Besöket var även av betydelse för svenska 

Försvarsmakten som fick möjlighet att föra en fördjupad dialog med brasilianska företrädare om 

Brasiliens förfrågan om att upphandla övertaliga minröjningsfartyg.  

Vid besöket beslutades på initiativ av FXM att ett seminarium med marint tema skulle organiseras i 

Brasilien senare under året. I samband med det MoU-möte som hölls i augusti 2014 fick FXM 

möjlighet att inom ramen för MoU-samarbetet gå vidare och dialogisera idén om ett seminarium 

med marint tema. Seminariet om marina teknologier genomfördes senare i Brasilien i november. 

Flera svenska företag deltog liksom seniora företrädare från Försvarsmakten och FMV. Seminariet 

gav Brasilien en bild av svenska operativa behov, svensk anskaffningsprocess samt teknologi som 

även kan vara intressant för Brasilien att upphandla. Svensk industri fick möjlighet att visa sina 
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produkter och kompetensområden och intresset från brasilianska marinen för Sverige och svenska 

system har ökat bl.a. som ett resultat av seminariet. Seminariet bidrog även till att fördjupa relation 

mellan Sverige och Brasilien på det marina området och ledde till fördjupade kontakter mellan 

svenska företag och den brasilianska marinens upphandlingsorganisation.  

I slutet av oktober genomförde FXM tillsammans med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 

och analyser (Tillväxtanalys) en resa till Brasilien för att diskutera och identifiera möjligheter inom 

innovations- och utvecklingsområdet där Sverige kan dra nytta av det bilaterala momentum som 

uppstått tack vare Gripenaffären. Fokus låg i första hand på försvars- och energisektorerna, och inte 

minst på kopplingarna dessa sektorer emellan. 

Ett av syftena med resan, som koncentrerades till São Paulo och Rio de Janeiro, var att fördjupa 

kunskaperna om det brasilianska systemet och samhället och att utveckla relevanta nätverk och 

kontaktytor. Möten genomfördes med företrädare för bl.a. flyg- och energiindustrin, akademiska 

institutioner, företag och kommersiella organisationer, flygvapnets teknologi-och 

vetenskapsavdelning och dess utbildningsdel samt statliga organ till stöd för innovation och 

utveckling.  

USA  

USA är ett betydelsefullt land på försvarsområdet där svenska intressen bl.a. rör tillgång till teknologi, 

licenser för vidareexport och har stor påverkan på standardisering och regelverk. Amerikanska 

företag är också betydande konkurrenter till svenska företag. Sedan flera år tillbaka är USA en av 

Sveriges fem viktigaste kundländer. Mot denna bakgrund har FXM under 2014 valt att fokusera 

betydande resurser för att ytterligare fördjupa relationen till USA och öka kunskapen om den 

amerikanska marknaden hos svenska företag.  

I januari 2014 genomförde generaldirektörerna för FXM och ISP tillsammans ett besök i landet. Syftet 

med resan var att gemensamt möta relevanta myndigheter och företag i USA eftersom 

exportkontroll och export kräver nära samverkan för en ansvarsfull export. Om Sverige av USA inte 

ses som en ansvarstagande exportör och trovärdig partner med ett väl fungerande 

exportkontrollregelverk minskar sannolikheten för att licenser för vidareexport beviljas. I samband 

med besöket fördjupade FXM även kontakterna med amerikanska underleverantörer till Gripen till 

stöd för Saabs verksamhet i USA och export av Gripen. FXM har även deltagit i DCAT:s, ett 

samarbetsforum som bl.a. syftar till att underlätta framtida hantering av exportlicenser för Gripen. 

Som ett led i det förtroendeskapande arbetet har FXM:s generaldirektör även genomfört ett besök i 

september 2014 i samband med en amerikansk industrikonferens där kontakter med de amerikanska 

myndigheterna fördjupades ytterligare. Besöken har resulterat i ökad kunskap om USA och de 

reformer som pågår av den amerikanska kontrollagstiftningen och bedöms ha bidragit till Sveriges 

trovärdighet som partner och exportör av amerikanska delsystem väsentliga för export av 

stridsflygplan Gripen.  

I maj 2014 anordnade FXM ett informationsseminarium om USA. Syftet var att ge företag med 

intresse för den amerikanska marknaden en bild av svenska försvarsmyndigheters verksamhet i 

relation till USA. Vid seminariet beskrevs även MoU-samarbetet med USA. Talare från 

försvarsdepartementet, FMV, FOI och ISP deltog. Genom seminariet fick deltagande 
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företagsrepresentanter en aktuell lägesbild över vilken verksamhet som pågår och planeras, 

möjlighet att diskutera olika frågeställningar med respektive områdesansvarig och en ökad kunskap 

och förståelse för det mellanstatliga arbetet inom materielområdet.  

Seminaret genomfördes i samband med ett amerikanskt besök från Pentagons Foreign Comperative 

Testing Office som genomför prov på icke-amerikanska färdigutvecklade produkter som kan vara 

aktuella för USA att upphandla. I samverkan med SOFF genomfördes en mini-utställning där svenska 

små- och medelstora företag fick möjlighet att visa upp sina produkter. Ytterligare ett led i att stärka 

framförallt de små- och medelstora företagens verksamhet på den amerikanska marknaden är de 

uppdrag som FXM lade under 2014 på MoU-kontoret i Washington att bevaka kommande 

upphandlingar och stödja dessa företags ansträngningar att komma in på den amerikanska 

marknaden.  

FXM har även under året samordnat statens deltagande i mässorna AUSA, AFA, Navy League samt 

I/ITSEC. Deltagande vid AFA samt Navy League syftade främst till inhämtning av information om 

trender och utveckling, bl.a. inom ramen för framtida förmågebehov inom flyg och den marina 

arenan. Inför och under genomförandet av AUSA och I/ITSEC samordnade FXM övriga 

försvarsmyndigheters deltagande för att säkerställa ett koordinerat mässdeltagande vilket bedöms 

leda till bäst effekt. Deltagande vid I/ITSEC syftade främst till att stödja små- och medelstora företag 

och FXM:s deltagande vid möten och i montrar sågs som viktigt i företagens kontakter med 

upphandlande myndigheter.  

Asien & Oceanien 

Under året har FXM deltagit vid mässor och utställningar i prioriterade länder i Asien och Oceanien. 

Deltagandet i dessa mässor syftar till att främja export som är av nytta för det svenska försvaret, 

informationsinhämtning och kontaktbyggande. Myndigheten har inför och i någon mån även under 

mässor koordinerat delegationerna från såväl statliga myndigheter som industrin för att uppnå 

effektivitet. 

Vid Defexpo och Future Artillery India i Indien deltog en mindre delegation från Sverige där FXM 

fanns representerat. Utöver stöd till utställande svensk industri genomfördes ett antal möten med 

indiska myndighetsföreträdare på relativt hög nivå. Indien är en viktig marknad att bearbeta för 

svensk industri och stödet var därför viktigt för att utveckla relation till kund och i samband med 

detta redogöra för de erfarenheter som finns hos svenska staten av att upphandla, använda och 

exportera ett system.  

FXM samordnade det svenska myndighetsdeltagandet under mässan DSA i Kuala Lumpur, Malaysia. 

Mässan arrangerades i april och är en samlingsplats för representanter för myndigheter och industri i 

hela Asien. Utöver det stöd som gavs till utställande svenska företag genomfördes möten med de 

lokala partners till svenska företag som fanns representerade. Ett planerat och väl koordinerat 

deltagande från staten bedöms av företagen som viktigt i relation till kundlandet. Deltagandet var 

även viktigt för att visa statens stöd för den pågående malaysiska upphandlingen av stridsflyg och 

sensorsystem. I samband med upphandling av större plattformar bedöms statens stöd väsentligt för 

en framgångsrik export.  
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Det stora intresse som finns för Gripen i regionen blev även tydligt i samband med IndoDefence där 

FXM samordnade statens deltagande. Förutom stöd till utställande svenska företag genomfördes ett 

antal möten med indonesiska myndighetsföreträdare på hög nivå. Utöver flygsystem bedöms 

Indonesien även ha ett stort intresse för marina system. Även Filippinerna har kontaktat FXM tidigare 

avseende Gripen C/D.  

För att tillvarata det regionala perspektivet och säkerställa ett ansvarsfullt och koordinerat främjande 

i en region med växande intresse och behov av försvarssystem har FXM utvecklat ett forum för 

samverkan mellan försvarsmyndigheter, ambassader och industri. Det sker i form av regionala möten 

som hålls i samband med en större mässa eller konferens i regionen. Till mötet bjuds representanter 

från regeringskansli, ambassader, försvarsattachéer och industri in att ge sin syn på utvecklingen i 

regionen, exempelvis försvars- och säkerhetspolitiska läget, marknadsläget och potentiella svenska 

exportmöjligheter. Vid mötet förs en mer långsiktig diskussion om strategiska frågor, där även t.ex. 

MoU-avtal, högnivå besöksplaner, mässor, seminarier och andra exportfrämjande aktiviteter sätts i 

ett större sammanhang. Genom mötet har deltagarna fått en samlad bild över de intressen och 

bindningar som finns i regionen och mellan länder vilket bidragit till ett bättre koordinerat främjande 

av prioriterade system till relevanta marknader. God förståelse av det geopolitiska läget är en viktig 

faktor för en framgångsrik och samtidigt ansvarsfull export.  

Prestation 4, Lämnade exportstödsuppdrag 

Prestationen består av antalet lämnade uppdrag avseende exportfrämjande verksamhet efter analys 

av försvarsnytta. Ett uppdrag kan innehålla en ansökan om att ställa utrustning, materiel eller 

personal till förfogande till stöd som referensperson för t.ex. utprovning eller visning av materiel. 

Andra exempel är att stödja små och medelstora företag genom att täcka delar av kostnaden för en 

monter i samband med en större mässa. Exportstödsuppdrag kan bl.a. omfatta Försvarsmakten, FOI 

och FMV. Efter verksamhetsåret kan noteras att dessa ansökningar spänner från enskilda individers 

stöd i exportsammanhang, till större arrangemang i form av t.ex. besök och förevisningar av svenska 

försvarsprodukter. Det är också så att en exportstödsansökan i många fall generar efterföljande 

aktiviteter till stöd för ett företags verksamhet på en särskild marknad. 

När en ansökan inkommit kontrollerar FXM med ISP att de godkänt export av produkten eller 

systemet. Därefter kontrolleras om ansökan ligger i linje med FXM:s inriktning och prioritering av det 

statliga exportstödet. För det fall systemet eller marknaden ej finns med i inriktnings- och 

prioriteringsdokumentet prövas försvarsnyttan innan beslut fattas.  

Ett viktigt bidrag till att öka transparensen på området är den faktureringsmodell som utvecklats och 

som innebär att det ansökande företaget betalar en avgift i samband med att ansökan skickas in. De 

merkostnader stödet genererar för staten faktureras sedan av berörd myndighet till FXM som sedan 

fakturerar det företag som efterfrågat stödet. Företagen ska även i ansökan skriva under ett 

antikorruptionsintyg, ett viktigt villkor för att FXM ska bevilja företaget stöd.  

Den modell som utvecklats av FXM för att hantera exportstödsansökningar och som fått fullt 

genomslag under verksamhetsåret bedöms omhänderta flera viktiga aspekter i samband med att 

staten beviljar exportstöd. Dialogen med berörda myndigheter och företag har fördjupats och genom 

de olika steg som modellen innehåller säkerställs att staten agerar korrekt och i enlighet med viktiga 
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statliga värden i samband med att statens resurser används för exportstödjande verksamhet. 

Statskontoret bedömer denna modell som positiv i sin uppföljning då det nu finns en ingång för 

företag, ansökan sker på särskild blankett och handläggs enligt samma rutin.   

Alla ansökningar som har inkommit till FXM har medfört arbetsinsatser i varierande omfattning, men 

endast beviljade ansökningar som har lett till exportstödsuppdrag omfattas av prestationen.  

Tabell: Resultat & analys – Lämnade exportstödsuppdrag 

År/utfall 2014 2013 2012 2011 

Antal 58 71 76 78 

Kostnad tkr 1 468 1 196 1 663 - 

Anm. Prestationerna definierades år 2012 varför jämförelsevärden för 2011 saknas. 

Ett mindre antal exportstödsansökningar har inkommit till FXM under 2014 samtidigt som 

komplexiteten i hanteringen av en ansökan varierar betydligt och därmed också behovet av analys 

och beredning med andra myndigheter. Under året har t.ex. ett omfattande uppdrag som berör 

samtliga försvarsmyndigheter angående stöd till aktiviteter i Brasilien genomförts.  

Nedan redovisas ett antal exempel på lämnade exportstödsuppdrag. 

På u-båtssidan har endast ett fåtal aktiviteter genomförts under verksamhetsåret mot bakgrund av 

att främjandeverksamheten varit vilande i avvaktan på att ägarfrågan avseende Kockums skulle få en 

lösning. Vad avser sensor- och ledningssystem har FXM lämnat stöd till Saab i samband med 

företagets ansträngningar att inleda ett samarbete med en nationell brasiliansk leverantör till det 

brasilianska sjöövervakningssystemet SisGAAz. Stödet omfattade besök och förevisning av marinens 

sjöövervakningscentraler och har bidragit till att Saab kunnat underteckna en avsiktsförklaring med 

ett brasilianskt företag för att fungera som underleverantör till det företag som deltar i den 

brasilianska upphandlingen av SisGAAz. 

Flera länder har fått en förevisning av den luftburna stridslednings och luftbevakningsplattformen 

ASC 890 samt ledningssystem. Stödet har beviljats mot bakgrund av att export bedöms som viktig för 

att vidmakthålla industriell kompetens i Sverige och för att möjliggöra kostnadsdelning vid drift av 

det svenska systemet ASC890. Export och vidareutveckling av Erieye stärker och kompletterar även 

Gripens position i de fall då dessa system marknadsförs som integrerade. De förevisningar som skett 

på uppdrag av FXM har givit det upphandlande landet möjlighet att ta del av det användande landets 

erfarenheter av att operera systemet.  

FXM har även beviljat exportstöd för Erieye User Group. Samtliga befintliga användare deltog vid 

seminariet och fick möjlighet att utbyta operativa och taktiska erfarenheter av att använda systemet. 

Erfarenhetsutbytet ger också ett värdefullt bidrag till att vidmakthålla och utveckla den 

försvarsteknologiska och industriella förmågan på området.  

Under 2014 har FXM utvecklat ett särskilt fokus på kryptoområdet, där det bedöms särskilt viktig för 

Sverige att bibehålla sin ställning som en av Europas ledande kryptonationer. Fokus har varit på små 

och medelstora företag verksamma inom kryptoindustrin. Genom att uppdra åt 

försvarsmyndigheterna att teckna nödvändiga avtal med utländska myndigheter samt granska och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stridsledning_och_luftbevakning
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verifiera företags produkter har FXM möjliggjort exportaffärer för krytptoindustrin. För att en svensk 

leverantör ska ha möjlighet att exportera sina kryptosystem är de beroende av dessa avtal.  

Inom systemområdet verkanssystem har exportstöd lämnats genom flera olika uppdrag till 

Försvarsmakten och FMV i samband med pågående exportsatsningar, bland annat avseende 

luftvärnsrobotsystemet RBS 23. Detta genom att uppdra åt Försvarsmakten att ställa materiel till 

industrins förfogande. FXM har även lagt uppdrag om att tillhandahålla målflyg (Gripen) i samband 

med ett demonstrations- och provningstillfälle i Vidsel. En export av systemet skulle innebära ett 

stort bidrag till att bevara teknisk kompetens och produktionsförmåga inom robotområdet. Även i 

detta fall har det exportstödjande arbetet möjliggjort för berört företag att visa att systemet är 

prövat och fungerar vilket bedöms som en förutsättning för export av systemet.  

Under september lämnades även stöd i samband med en demonstrationsskjutning av fartygspjäs 40 

Mk4 ombord på ett brasilianskt fartyg. Stödet bedöms ha bidragit till en beställning av pjässystem 

från den brasilianska flottan under 2014.  

FXM har lämnat exportstöd i samband med att en utländsk delegation besökte Sverige i syfte att 

studera ersättare till minjaktsfartyg. Även om landet just nu är i en studiefas kan detta projekt 

komma att positivt påverka den omsättning av minjaktssystem som även Sverige behöver men som 

ligger längre fram i tiden.  

FXM har även lämnat exportstöd i samband med en upphandling, och senare beställning, av 

kompositöverbyggnader till fartyg i Singapore.  

På fordonssidan har FXM arbetat aktivt mot flera länder i Europa mot bakgrund av de anskaffningar 

som planeras. I detta sammanhang har även önskemål om att anskaffa övertaliga bandvagnar 

diskuterats. 

I samband med en möjlig affär avseende logistikfordon har FXM givit Försvarsmakten och FMV i 

uppdrag att stödja med resurser i form av tillgång till terrängmotorbana och ett 

rekommendationsbrev. En rekommendation från Sverige i egenskap av referenskund genererar 

trovärdighet och visar på fordonens kapacitet och funktion – viktiga ingångsvärden för att möjliggöra 

en framgångsrik export.  

FXM har också beviljat stöd och lämnat uppdrag vad avser tillgång till fältarbetsfordon som företaget 

levererat skyddslösningar till. Den svenska Försvarsmakten har denna typ av fordon och genom 

export underlättas framtida utveckling, verifiering samt produktion av skydd i större skala. 

Resultatindikator exportstödsuppdrag 

I hanteringen av exportstödsansökningar är det viktigt att beakta såväl företagets behov av en 

skyndsam hantering och statens intressen t.ex. att bedöma försvarsnytta och förenlighet med 

exportkontrollsystemet samt den efterfrågade stödåtgärdens genomförbarhet. Det är självklart alltid 

en strävan att handläggningstiden ska vara så kort som möjligt. Därför har myndigheten valt att 

använda handläggningstiden som resultatindikator för verksamhetens effektivitet.  
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I syfte att följa upp tiden för handläggning av exportstödsärende har myndigheten valt att redovisa 

tidsåtgången som en funktion av genomsnittlig tid från inkommen ansökan (datum inkommen 

handling) till utskick av formellt uppdrag till annan myndighet (datum utgående handling). Mätningen 

omfattar samtliga exportstödsuppdrag under 2013 och 2014. Mätvärden saknas för åren innan 2013.  

Tabell: Resultatindikator exportstödsuppdrag 

År/utfall 2014 2013 

Genomsnittlig handläggningstid av exportstödsuppdrag (dagar) 26 34 

  

Som framgår av ovanstående, har handläggningstiden i dagar av exportstödsuppdrag minskat. En 

anledning till detta är den uppdelning av verksamheten på marknadsavdelningen som föranlett ett 

mer fokuserat, enhetligt och resurseffektivt arbete med de ansökningar som inkommit.  

Prestation 5, Lämnade Anbud och offerter 

Prestationen avser antalet expedierade anbud/offerter. Dessa kan vara svar på olika typer av 

förfrågningar såsom Request For Information (RFI), Request For Quotation (RFQ) eller Request For 

Proposal (RFP).  

Dessa avser anbud/offerter i samband med uthyrning/leasing/försäljning av försvarsmateriel såsom 

Gripensystemet, stridsfordon eller ubåtar etc. till andra länder. Även anbud/offerter som FXM lämnar 

till industrin och andra myndigheter ingår.  

Varje offert/erbjudande har föregåtts av ett omfattande arbete av industrin, FMV, Försvarsmakten 

och FXM. Arbetet finansieras av FXM anslag och styrs genom uppdrag från FXM till de övriga 

myndigheterna. En viktig aktivitet i framtagandet är också dialog med kund. Denna dialog genomförs 

med representanter från kundlandets försvarsdepartement, upphandlingsorganisation och operatör 

(t.ex. flygvapnet). 

Prestationen avser ej försäljning på uppdrag av Försvarsmakten vilka redovisas under en egen 

prestation Försäljning på uppdrag av Försvarsmakten. 

Tabell: Resultat & analys – Lämnade anbud/offerter 

År/utfall 2014 2013 2012 

Antal 25 5 7 

Kostnad tkr 17 620 9 153 17 179 

Anm. Prestationerna definierades år 2012 varför jämförelsevärden för 2011 saknas. 

Den stora ökningen i antal anbud/offerter har flera orsaker: 

- I den pågående förhandlingen med Brasilien har flera olika erbjudanden arbetats fram och 

lämnats över. Skillnaderna mellan offerterna är till exempel antal flygplan, antal flygtimmar 

och funktionell nivå. 

- Med Thailand skrevs tre årliga supportkontrakt. I dialogen om dessa har, jämfört med förra 

året, fler alternativa erbjudanden arbetats fram.  



Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2014   28 
 
 

   

- FXM:s mer aktiva arbete med förvaltning av avtalen med de befintliga kunderna, tillsammans 

med kundernas ökade ambitionsnivå och nöjdhet med systemet, har lett till en ökad 

efterfrågan på tilläggstjänster och produkter. Nio av ovanstående 25 offerter är riktade till 

befintliga kunder och innehåller exempelvis utbildning, övningsutrustning, utökad 

funktionalitet och underhållsutrustning. 

Kostnaderna för att ta fram offerterna omfattar FXM:s eget arbete men även det arbete som 

Försvarsmakten och FMV gör. Det omfattar resor till industri och förband i Sverige vid framtagandet 

av offerterna samt resor till kundländerna för överlämnande och förhandling.  

Kostnaden varierar kraftigt per offert. Som exempel kan nämnas att den första offerten för Brasilien 

omfattar mycket arbete i Sverige av FXM, FMV och Försvarsmakten. De efterföljande offerterna 

bygger på det omfattande arbete som lades ned på den första och har en lägre kostnad för 

framtagande i Sverige. Dock så är de efterföljande offerterna kopplade till förhandling i kundlandet 

och bär därför resekostnaderna till Brasilien för förhandlingsgruppen. 

En offert till en befintlig kund är oftast mindre kostnadsdrivande att ta fram då ramverk som 

avtalsvillkor m.m. redan finns överenskomna, samt att det ofta rör sig om standardprodukter och 

tjänster. 

Nedan redovisas lämnade anbud/offerter under året. 

Thailand 

Thailand opererar 12 stycken Gripen med tillhörande beväpning och 2 stycken Erieye. För dessa 

system förhandlar det thailändska flygvapnet och FXM årligen fram underhållsavtal. Under året har 

FXM lämnat 8 prisindikationer och offerter på underhåll och tekniskt stöd för Gripen, Erieye och 

RB15. Förhandlingar avseende dessa offerter samt några ytterligare från 2013 har genomförts vilket 

har lett till fyra avtal.  

Tjeckien 

Under året förhandlade och avtalade FXM och Tjeckien om en förlängning av leasingen av 14 stycken 

Gripen i 12 år (t.o.m. 2027). Det uppdaterade avtalet innehåller också en uppgradering av flygplanen 

med utökad funktionalitet. Förutom det har FXM, i samverkan med FMV och Försvarsmakten, lämnat 

fyra erbjudande om utökad funktionalitet och utrustning till Tjeckien varav 2 har beställts. 

Tjeckien anordnade under september månad mässa NATO-days i Ostrava. Det är en viktig 

samlingsplats för länderna i Central- och Östeuropa. Förutom stöd till svensk industri och möten med 

värdlandets försvarsministerium och flygvapen, genomfördes möten med flera intressenter i 

närområdet inklusive Slovakien.  

Ungern 

Ungern opererar 14 stycken Gripen. Under året har tre erbjudanden om kompletterande utrustning 

och tjänster lämnats i samverkan med FMV och Försvarsmakten. Efter förhandling mellan länderna 

har detta resulterat i ett tilläggsavtal till befintligt kontrakt avseende mer utrustning som 



Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2014   29 
 
 

   

förberedelse för deltagande i NATO:s luftrumsövervakning i Baltikum 2015 samt ett försäljningsavtal 

avseende utrustning för övningsverksamhet på FMV:s provplats i Vidsel 2015. 

Schweiz 

FXM avslutade under året förhandlingarna med Schweiz angående landets planerade köp av nästa 

generation Gripen, den så kallade Gripen E. Förhandlingarna ledde fram till ett paraferat avtal 

avseende Gripen E och C/D. Det handlade om 22 stycken stridsflygplan och sammanhängande 

system samt en interimslösning genom förhyrning av 11 stycken Gripen C/D flygplan. Denna 

förhandling ledde inte till signering av avtalen eftersom resultatet av den schweiziska 

folkomröstningen den 18 maj 2014 gällande finansieringen av stridsflygköpet stoppade avtalet. I sin 

upphandlingsprocess hade Schweiz utvärderat Gripen mot några av de mest framstående 

flygsystemen i världen. Gripen vann utvärderingen och befanns vara mer kostnadseffektiv och 

uppfyllde samtidigt de uppställda kraven. En offert rörande teknisk information har också hanterats 

under året. 

Brasilien 

I december 2013 gjorde Brasilien ett typval av Gripen NG. Efter detta beslut inkom Brasilien med en 

förfrågan till den svenska staten avseende en leasing av Gripen C/D som en interimslösning i väntan 

på leverans av Gripen NG från Saab. En leasing innebär återtag på gjorda investeringar samt 

kostnadsdelning för gemensamma kostnader som Försvarsmakten annars burit.  Under 2014 har en 

omfattande förhandling genomförts med brasilianska flygvapnets upphandlingsorganisation COPAC. 

Under förhandlingen har fem olika prisindikationer och erbjudanden lämnats till COPAC. 

Förhandlingen har också omfattat framtagande av avtalsvillkor med tillhörande avtalsbilagor. Vidare 

har FXM lämnat en prisindikation till Saab på utbildning av brasiliansk personal. 

Slovakien 

FXM har under 2014 intensifierat dialogen med Slovakien i syfte att verka för ett breddat samarbete 

inom flygområdet. Landet har ett nära samarbete med Tjeckien och ett slovakiskt val av Gripen skulle 

ytterligare stärka det samarbetet. I augusti anordnade Slovakien Sliac International Air Festival. I 

samband med detta undertecknade statssekreterarna från Sverige, Slovakien och Tjeckien en 

avsiktsförklaring omfattande ett samarbete kring Gripen.  FXM genomförde också möten med andra 

intressenter i regionen. Under hösten 2014 visade Slovakien ett stort intresse för Gripen och en 

fördjupad dialog inför kommande upphandling har påbörjats. En mellanstatlig affär med Slovakien 

avseende en leasing av Gripen C/D bedöms innebära möjlighet att dela kostnader för drift, underhåll 

och vidareutveckling av Gripensystemet. En leasing innebär även återtag på gjorda investeringar. 

Belgien 

Belgien förbereder en upphandlingsprocess avseende nya stridsflygplan. Som en del av 

förberedelserna skickade Belgien ut en Program Preparation Survey (PPS), en 

marknadsundersökning, till ett antal länder. I denna process har FXM genomfört ett antal 

förberedande möten med belgiska flygvapnet. FXM svarade med stöd av FMV, Försvarsmakten och 

Saab på denna förfrågan med en konceptbeskrivning i slutet av 2014. Den formella 

upphandlingsprocessen kommer att starta under 2015.  
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Malaysia 

FXM har tillsammans med FMV tagit fram och lämnat offert till Saab avseende försäljning av 

flygmateriel samt underhåll och tekniskt stöd avseende Gripen för Malaysia. Saab har baserat på 

denna offert lämnat erbjudande till Malaysia. Dialogen med Malaysia leds av Saab med stöd från 

FXM. 

ETPS Storbritannien 

Under året har FXM lämnat en offert till Saab på hyra av Gripen för genomförande av 

testpilotutbildning i regi av Empire Test Pilot School (ETPS). 

5.3 Verksamhetsgren Avtalsförvaltning 

Verksamhetsgrenen avser förvaltning av befintliga mellanstatliga avtal och relaterade avtal. Med 

detta avses avtal upprättade i samband med försäljning och uthyrning av försvarsmateriel, 

exempelvis Gripen, till ett land. En effektivare förvaltning och fler följdaffärer ger möjlighet till ökad 

kostnadsdelning genom minskade kostnader och ökade intäkter. Kostnadsdelningen används till att 

täcka delar av gemensamma fasta kostnader som Sverige annars hade fått finansiera ensamt, för 

vidmakthållande och vidareutveckling av aktuella materielsystem, mellan nuvarande användare av 

Gripen-systemet (exkl. Sydafrika).  

Förvaltning av avtal innebär att genomföra och följa upp de åtaganden Sverige har genom dessa avtal 

tecknade av FXM som representant för regeringen. En stor del av förvaltningen är att hantera 

avvikelser och förändringar i samverkan med kundlandet. Det sker genom deltagande i 

arbetsgrupper på olika nivåer, projektuppföljningsmöten, genom styrande organ s.k. Joint Steering 

Committee (JSC), andra högnivåmöten m.m. En annan viktig del av förvaltningsverksamheten är att 

styra och följa upp den verksamhet som sker på FXM:s uppdrag vid FMV och Försvarsmakten samt 

den underliggande verksamheten, främst verksamhet hos industrin som FMV beställer på uppdrag av 

FXM. FXM bildades bland annat för att ha detta övergripande ansvar och förbättra den statliga 

helhetssynen. Statskontoret bekräftar i sin uppföljning11 av FXM att detta sätt att arbeta skapat en 

tydlig rollfördelning och en transparent process för verksamheten. 

FXM lägger ökad vikt vid uppföljningen av avtalen bland annat i syfte att säkerställa 

kostnadseffektivitet. Sammantaget är därför den ekonomiska hanteringen en central del av 

verksamheten som förutom fakturering och betalning mot kund och underleverantörer också 

omfattar hantering av valutasäkring, finansiering genom kredit i Riksgäldskontoret, betalning av 

återtag på tidigare gjorda investeringar samt betalning till FMV/Försvarsmakten av gemensamma 

kostnader som Försvarsmakten annars burit.  

  

                                                           
 

11 Statskontoret (2014), ”Tydligare roller och ökad transparens – en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten” (2014:30) 
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Prestation 6, Förvaltning av befintliga avtal 

Prestationen utgörs av antal förvaltade mellanstatliga avtal under året. 

Tabell: Resultat & analys– Förvaltning av befintliga avtal 

År/utfall 2014 2013 2012 2011 

Antal 17 15 5 5 

Kostnad tkr 4 346 3 910 1 027 - 

 

Omfattning och kostnad är i samma storleksordning som förra året.  De nya avtalen är ett resultat av 

flera års arbete med anbud/offerter samt förhandling. Kostnaden för förvaltning av avtalen omfattar 

FXM:s kostnader såsom personal, resor, IT, lokaler etc. och belastar avtalen och inte anslaget.   

Nedan redovisas förvaltningen av befintliga avtal under året. 

Gripen Tjeckien 

Under perioden har leasingavtalet med Tjeckien rörande uthyrning m.m. av 14 stycken Gripen C/D 

förlängts. Förhandlingar startade 2012 och tilläggsavtal om förlängning tecknades 2014. 

Tilläggsavtalet innebär en 12 årig förlängning av uthyrningen m.m, till och med 2027. Modifiering av 

flygplanen för utökad operativ förmåga ingår också. Ytterligare ett tilläggsavtal har tecknats med 

Tjeckien rörande mindre förändringar av innehåll och betalningsplaner. Utöver detta förvaltar FXM 

två avtal innehållande tilläggstjänster. Det underhåll och tekniska stöd som Sverige levererar inom 

ramen för avtalet har stöttat att Tjeckien, förutom att genomföra avtalsenlig flygverksamhet, även 

har kunnat delta med Gripen i NATO:s luftrumsövervakning på Island under slutet av året. 

Gripen Ungern 

Leasingavtalet med Ungern omförhandlades av FXM under 2011 och undertecknades 2012. Ungern 

hyr 14 stycken Gripen C/D till 2026 varefter flygplanen övergår i ungersk ägo.  Under året har 

tilläggsavtal tecknats rörande extra utrustning som ett led i förberedelserna inför Ungerns 

deltagande i NATO:s luftrumsövervakning i Baltikum under 2015 och EU:s stridsgrupp under 2016. 

Det underhåll och tekniska stöd som Sverige levererar inom ramen för avtalet har stöttat att Ungern, 

förutom att kunna genomföra avtalsenlig flygverksamhet, även har kunnat utöka sitt åtagande inom 

NATO att inkludera luftrumsövervakning över Slovenien.  Ett möte i det styrande organet (Joint 

Steering Committee) har genomförts under året. Ungern meddelade då att de ökar 

flygtidsproduktionen successivt på grund av den säkerhetspolitiska situationen i närområdet. För att 

visa svenskt stöd och säkerställa en bra och långsiktig relation har generaldirektören besökt Ungern 

två gånger under året. 
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Gripen Thailand 

Thailand har köpt 12 stycken Gripen C/D i två separata avtal om vardera sex flygplan. Utöver det så 

ingick två stycken Erieye AEW, ledningssystem, sjömålsrobot och utbildning i avtalen. Det första 

avtalet kommer att avslutas under 2015. Inom det andra avtalet återstår viss verksamhet och detta 

bedöms komma att avslutas under 2016. Huvuddelen av den verksamhet som nu bedrivs avtalas i 

ettåriga supportavtal med Thailand, separata för Gripen, Robot 15 respektive Erieye AEW12. Det 

underhåll och tekniska stöd som Sverige lämnar är en förutsättning för den verksamhet som Royal 

Thai Air Force (RTAF) genomför med Gripen. Thailand har 2014 bedrivit avtalsenlig flygverksamhet, 

introducerat lufttankningsförmåga samt deltagit med Gripen i en större multinationell övning i 

Australien.  

ETPS Storbritannien 

Under året har två avtal med Saab förvaltats där flygtid i Gripen säljs till brittiska Empire Test Pilot 

School (ETPS), som drivs av företaget QinetiQ, för utbildning av testpiloter från olika länder. 

5.4 Verksamhetsgren Uppdragsförsäljning 

Verksamhetsgrenen omfattar försäljning övertalig materiel på uppdrag av Försvarsmakten. 

Försäljningarna har genomförts till andra länder, svenska och utländska företag samt företag inom 

försvars- och säkerhetsindustrin vilket också utgör verksamhetsgrenens prestation. 

Inom verksamhetsgrenen Uppdragsförsäljning återfinns prestationen Försäljningsverksamhet på 

uppdrag av Försvarsmakten vilken kommenteras närmare nedan. 

Prestation 7, Försäljning på uppdrag av Försvarsmakten  

Tabell: Resultat & analys - Försäljningsverksamhet på uppdrag från Försvarsmakten 

År/utfall 2014 2013 2012 2011 

FXM försäljning 34 23 32 25 

Försäljning kommissionär 2 6 - - 

Kostnad tkr 1 588 2 548 3 350 7 020 

Anm. Antalet uppdrag är avhängigt av vilka avvecklingsbeslut som fattas inom Försvarsmakten. 

Som framgår av tabellen har Försvarsmaktens kostnader för försäljning av övertalig materiel minskat 

betydligt sedan 2011. Skälet är ett kontinuerligt förbättringsarbete över åren som bekräftas i 

Statskontorets rapport. Innan FXM bildades betalade Försvarsmakten t.ex. en fast årlig kostnad 

oavsett antal försäljningsuppdrag. Numera faktureras endast de faktiska kostnader som en 

försäljning medför. Till detta kommer att färre antal årsarbetskrafter sysselsätts mot bakgrund av att 

hanteringen av en försäljning effektiviserats. Ännu en effektiviseringsåtgärd är anlitandet av en 
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kommissionär vilket även lett till att materielen i många fall säljs till ett högre pris jämfört med 

tidigare. 

Under 2014 slöt FXM 34 stycken försäljningssavtal och lämnade två stycken uppdrag till 

kommissionären. Försäljningarna har omfattat såväl hela materielsystem som enstaka produkter. 

Som exempel på avtal kan nämnas bandvagnar, helikoptermotorer och samt försäljning i samband 

med avvecklingen av Försvarsmaktens engagemang i Afghanistan. Den totala intäkten under 2014 

uppgick till cirka 23 mnkr kronor.  

Ramavtalet med kommissionären, Kvibergs Överskottslager AB i Göteborg, är inne på sitt andra år. 

Avtalet omfattar försäljning av främst mängdmateriel och fordon. I december utlöstes en option 

avseende fortsatt uppdrag under ytterligare ett år. Genom avtalet har ledtiderna mellan mottaget 

uppdrag och tidpunkten för att materielen hämtas i förråd, lokaliserade över hela landet, kortats av 

med uppskattningsvis två månader. I och med detta har förrådsytor således frigjorts i större 

utsträckning för annan verksamhet. FXM betalar hela intäkten till Försvarsmakten, efter avdrag för 

kommissionärens provisioner. Varje kvartal fakturerar FXM Försvarsmakten vad 

försäljningsverksamheten kostat, vilket under 2014 inneburit cirka 1,6 mnkr. 

Jämfört med 2013 är antalet slutna avtal fler och detta beror till stor del på antalet 

försäljningsuppdrag i Afghanistan. Härtill skall räknas även de uppdrag som FXM har lämnat till 

kommissionären.  

Exempel på genomförda försäljningar under 2014 är bandvagn 206 respektive 308. Den sistnämnda 

versionen, liksom reservdelar till fartygspjäser, såldes under året till den finska försvarsmakten.  

I samband med avvecklingen av den svenska insatsen i Afghanistan har fjorton försäljningsuppdrag 

hanterats, vilka utmynnat i tjugotre avtal. Avtal har tecknats med lokala afghanska entreprenörer och 

bland den materiel som sålts finns bland annat containrar, byggmateriel och verktyg. De affärer som 

genomförts har genererat intäkter till staten och hanteringen av materielen och försäljningen har 

motsvarat Försvarsmaktens önskemål. Antalet försäljningsuppdrag har ökat under året och häri 

ligger främst försäljningen i samband med avvecklingen i Afghanistan. De försäljningar som 

genomförts har genererat direkta intäkter till staten. Utöver dessa, har försäljningarna genererat 

indirekta intäkter eftersom kostnader för materielens destruktion eller frakt tillbaka till Sverige 

kunnat undvikas. 
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6 Återrapportering enligt FXM:s regleringsbrev 2014 

I det följande redovisar myndigheten de åtgärder som vidtagits för att möta regleringsbrevets (RB) 

krav på återrapportering. 

6.1 Ökad transparens och antikorruptionsaktiviteter (RB 1.2) 

Genom FXM:s bildande för drygt fyra år sedan blev det tydligt vilka resurser som staten använder 

inom försvarsexportområdet, vilka aktiviteter som utförs och var man hittar information om detta. 

Statskontoret skriver i sin uppföljning av myndigheten – och som fick rubriken ”Tydligare roller och 

ökad transparens”13 – bl.a. att ansökningsprocessen för exportstöd blivit mer transparent under 

FXM:s tid och att verksamheten är mer synlig eftersom exportstödet bedrivs i en separat myndighet. 

Genom att en separat myndighet fick ansvaret för främjande och försäljning blev rollfördelningen 

inom den svenska försvarsexporten tydligare. Statskontoret bekräftar i sin uppföljning av FXM detta 

sätt att arbeta skapat en tydlig rollfördelning och en transparent process för verksamheten. Samma 

slutsats drar riksdagens försvarsutskott i sitt betänkande rörande budgetpropositionen för 201514.  

Precis som tidigare år har FXM bjudit in såväl svenska som utländska journalister till myndigheten för 

att berätta om myndighetens arbete. 2014 bjöd vi även in journalister till den årliga 

Försvarsexportdagen. Fler journalister har hört av sig efter de artiklar de läst om dagen och vill få 

möjlighet att delta nästa år.  

Så mycket som möjligt av myndighetens verksamhet som bedöms vara av allmänintresse publiceras 

på webbplatsen - med undantag för sekretessbelagd information. För tredje året i rad togs 

publikationen Händelser fram som beskriver myndighetens arbete under ett år. Denna publiceras på 

internet och distribueras i såväl tryckt som digitalt format till företag, myndigheter och andra som 

visat intresse för vår verksamhet. Sedan 2013 är FXM:s årsredovisning i allt väsentligt öppen.  

Under året har FXM vid ett antal seminarier bidragit till att synliggöra vikten av export och 

internationellt samarbete. Detta är en viktig del i myndighetens strävan att bidra till information och 

förståelse för verksamheten. FXM arrangerade två välbesökta seminarier i Almedalen varav det ena 

handlade om statens roll i försvarsexportaffärer. Rubriken var ”Därför är staten engagerad i 

försvarsexportaffärer”. Representanter från Försvarsmakten, ISP, Exportkreditnämnden och FXM 

talade. Det andra seminariet handlade om ”Gripen i världen”. Där deltog dåvarande ordföranden i 

försvarsutskottet Peter Hultqvist och vice ordföranden i försvarsutskottet Cecilia Widegren, liksom 

FMV, Försvarsmakten och Saab. 

FXM publicerar årligen på hemsidan den offentliga delen av dokumentet ”FXM:s inriktnings- och 

prioriteringsarbete för verksamheten” i syfte att underlätta förståelsen för hur arbetet bedrivs.  

                                                           
 

13 Statskontoret (2014), ”Tydligare roller och ökad transparens – en uppföljning av Försvarsexportmyndigheten” (2014:30) 
14 Försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU1 
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Antalet besök på myndighetens webbplats www.fxm.se har under de senaste åren legat på en stabil 

nivå. I samband med uppmärksamhet i media gällande myndighetens verksamhet ökar dock antalet 

besök tillfälligt.  

Tillsammans med branschorganisationen SOFF har FXM under året tagit fram en 

antikorruptionsutbildning för företag i försvarssektorn. Målet är att öka företagens kunskaper om 

frågorna och inspirera dem att arbeta vidare mot korruption. Utbildningen, som är en onlinekurs som 

finns på FXM:s webbplats, lanserades på Försvarsföretagsdagarna i december. Institutet mot mutor 

hör till de som bidragit med kunskap till kursen. Utbildningen tar upp frågor som vad man ska tänka 

på gällande representation, ombud och agenter och vad som räknas som mutor. SOFF ställer krav på 

sina medlemmar att genomföra utbildningen och FXM har för egen del bestämt att alla anställda ska 

genomföra den.  

FXM har under året tagit fram en uppförandekod som tryckts och delats ut till alla anställda. 

Uppförandekoden sammanställer förutom frågor som sociala medier, offentlighet, sekretess, 

likabehandling och mångfald och andra statliga värden representation och gåvor och åtgärder mot 

mutor och korruption. 

Myndigheten har beslutat om en så kallad visselblåsarfunktion. Den ska underlätta för medarbetare 

att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter. FXM strävade redan innan efter att ha ett 

öppet klimat med stor frihet att ta upp problem och visselblåsarfunktionen ses som ett komplement 

till denna grundförutsättning, liksom till meddelar- och yttrandefriheterna. Visselblåsarfunktionen är 

ett sätt att formalisera och synliggöra rapportteringsvägar, men också ett sätt för den som tar emot 

information om en misstanke att veta hur den ska agera. Grundregeln är att alla misstankar om 

oegentligheter ska tas på allvar och att det ska vara enkelt att rapportera.  

På årets Försvarsexportdag tog FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström upp antikorruption i sin 

inledning och uttryckte en önskan att göra arbetet mot korruption till en svensk profilfråga. ”Ett av 

skydden mot korruption är nämligen att ha ett varumärke där man uppfattas som transparent och 

omutlig”. 

Under 2014 har för första gången har en representant från FXM deltagit i det årliga seminariet om 

etik och antikorruption som den globala flyg- och försvarsindustrins etiska forum, IFBEC, anordnar.  

För att företag ska få stöd av FXM krävs liksom tidigare att den som ansöker om stöd skriver under en 

antikorruptionsförsäkran. Denna försäkran innehåller bl.a. en erinran att svensk lag straffbelägger 

givande och tagande av muta, att företagen intygar att de har kontrollsystem för att motverka 

korruption och att företaget intygar att vare sig de själva eller någon som handlar på deras uppdrag 

har utlovat, lämnat eller erbjudit en muta eller otillbörlig förmån. 

6.2 Tjänstexport (RB 1.3) 

FXM har inte bedrivit någon tjänsteexportverksamhet under 2014. 
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6.3 Återrapportering av kostnader och intäkter vid export (RB 1.4)  

Återrapportering av kostnader och intäkter vid export 201415har redovisats i särskild skrivelse. 

Försvarsexportmyndighetens bidrag till Försvarsmaktens operativa förmåga för verksamhetsåret 

2014 redovisas under kvartal 1 2015.  

6.4 Återrapportering av utvecklad analysförmåga (RB 1.5)  

Analysförmågan vid FXM utvecklas kontinuerligt. Resultat från analysarbetet används främst till att 

inrikta och prioritera myndighetens verksamhet samt för att åstadkomma en statlig helhetssyn 

avseende att definiera vad som är strategiskt betydelsefull försvarsexport. Detta omfattar bland 

annat en optimering av statens resurser när det kommer till verksamhet relaterad till försvarsexport 

och konsekvenserna av densamma. Myndigheten ska säkerställa en koordinering och helhetssyn i 

och mellan alla mellanstatliga avtal och kampanjer, inte minst så att trånga sektorer och eventuell 

negativ påverkan på Försvarsmakten tidigt uppmärksammas och kan hanteras. Analyser genomförs 

därför i allt större omfattning i tidiga faser av, eller innan, andra länders upphandlingsprocesser 

startat. Detta för att proaktivt utvärdera möjligheter för, alternativt negativ påverkan på, 

försvarsnyttan i dessa affärer. Exempel på resultatet är att Sverige t.ex. avstod att lämna erbjudande 

till Danmark i landets anskaffningsprocess för nytt stridsflygplan. Liknande process pågår vad gäller 

analys om Belgiens anskaffning av nytt stridsflygplan. 

För att utveckla kompetensen och stärka analysförmågan har FXM under 2014 deltagit med en 

medarbetare vid SERA (Session Européenne des Responsables d´Armament). Utbildningen omfattar 

försvarsindustri- och materielförsörjningsfrågor i ett europeiskt perspektiv och innebär en möjlighet 

för deltagarna att föra en öppen diskussion, att öka förståelsen för de olika ländernas perspektiv och 

etablera värdefulla nätverk.  

FXM har under 2014 anställt ytterligare en analytiker för att djupare kunna analysera strategiska 

försvarsexportfrågor kopplat till att myndighetens verksamhet enligt instruktionen ska vara till fördel 

för svensk försvars- och säkerhetspolitik. 

FXM har även genom sin analysverksamhet bidragit till förståelsen för marknadstillträdesfrågor samt 

kopplingen mellan försvarsindustrin och försvars- och säkerhetspolitiken, i syfte att säkerställa att 

dessa verkar koordinerat och inte motsägelsefullt. Under 2014 lämnades även underlag till 

exportkontrollutredningen samt expertstöd till luftförsvarsutredningen. FXM deltar också i arbetet 

med att ta fram en myndighetsgemensam handlingsplan för Gripen sett ur ett livscykelperspektiv. Ett 

strategiskt analysarbete har vidare inletts inom ubåtsområdet. 

6.5 Prognoser (RB 1.6)  

Prognoser har lämnats i Hermes i enlighet med instruktionen från Ekonomistyrningsverket. 
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6.6 Effektiv och god hushållning (RB 2.6)  

FXM har tagit fram en resultatindikator avseende hanteringen av exportstödsuppdrag, som framgår 

av avsnitt 5.2 Verksamhetsgren Exportfrämjande. 

FXM har vidareutvecklat nyckeltalen att omfatta även lokalkostnader, utöver tidigare nycketal 

rörande personal. De nya nyckeltalen redovisas nedan. 

 Tabell: Lokalkostnader 

 2014 2013 2012 

Lokalkostnadernas andel av myndighetens anslag 6,05 % 6,88 % 4,92 % 

Lokalkostnader per kvadratmeter 3 338 kr 3 447 kr 3 116 kr 

 

Variationen av lokalkostnaderna mellan åren förklaras i huvudsak av ändringar i nivå av 

myndighetens anslag. 

Myndighetens verksamhetsvolym mätt i prestationstermer har ökat vilket förklarar ökningen av 

driftskostnad per anställd, se kap 8 Sammanställning över väsentliga uppgifter. 

Myndigheten använder idag olika stöd för att uppnå effektivitet i verksamheten, bland annat 

användande av statens ramavtal, användande av Statens servicecenter för delar av ekonomi- och 

personaladministrativt arbete samt samutnyttjande med andra myndigheter av telefoni, lokalvård 

och tryckeri. 

Enligt regleringsbrevet ska FXM ange hur stor del av anslaget som används för köp av konsulttjänster. 

FXM använder för denna återrapportering kontogrupp 578 ”Konsulttjänster” enligt 

statsredovisningen som definition.  

Tabell: Konsulttjänster 

Kontogrupp 578  2014 2013 2012 

Kostnad tkr 4 343 4 822 8 436 

Andel av anslaget (%) 6 %  8 %  11 %  

 

Under 2014 har 4 343 tkr (6 %) av anslaget använts för köp av konsulttjänster vilket är en minskning 

mot 2013 då 8 % av anslaget användes. Merparten av kostnaden 2014 är köpta tjänster, inslaget av 

rena konsultjänster är begränsat. De största posterna är Statens Servicecenter, inhyrd personal för 

tidsbegränsade vakanser, receptions- och bevakningstjänster samt IT tjänster. 

6.7 Utvärdering av myndigheten (RB 2.7)  

FXM har bistått Statskontoret i deras uppföljning av myndigheten vilken presenterades i december 

2014. 
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6.8 Rapporteringsskyldighet 

Myndigheten har en rapporteringsskyldighet avseende de högnivåmöten som genomförs. FXM 

rapporterar skriftligen om möjligt inom 24 timmar från sådana möten till Försvarsdepartementet.  

6.9 Underlag till Regeringskansliet (RB 3.9) 

Nya riktlinjer för hantering av underlagsbeställningar från Regeringskansliet har under 2014 tagits 

fram och presenterats för Försvarsdepartementet. Riktlinjerna består av ett nytt lottningsförfarande 

samt en reviderad mall för landunderlag. Myndighetens uppfattning är att åtgärderna uppfyller det 

som regeringen efterfrågar i regleringsbrevet. 

7 Personalförsörjning  

Under 2014 har fyra medarbetare rekryterats. Samtidigt har två medarbetare avslutat sina 

anställningar. Två officerare vid Försvarsmakten har under 2014 varit anställda på FXM och 

tjänstgjort som militärsakkunniga.  

Möjligheter att finna medarbetare till de utlysta tjänsterna har fram tills budgeten lades fram hösten 

2014 varit god, med ett stort antal sökande till varje tjänst. Då regeringen under hösten 2014 

aviserade om en kommande avveckling av myndigheten under 2015 stoppades alla rekryteringar, 

både till vakanser och planerade utökningar. Eftersom alliansens budget röstades igenom i riksdagen 

ersattes aviseringen om nedläggning med att vikten av FXM:s existens för roller och transparens 

fastslogs, kombinerat med en kommande anslagsreduktion 2016. Det osäkra läget är en försvårande 

omständighet när det gäller att kunna rekrytera den kompetens som myndigheten behöver för att 

utföra sitt uppdrag.  

Den aviserade nedläggningen, som ersattes av en aviserad anslagreduktion har medfört att ett antal 

medarbetare därefter valt att lämna myndigheten, vilket gör läget bekymmersamt inför 2015. 

7.1 Kompetensutveckling 

FXM genomför årligen medarbetarsamtal med medarbetarna och utgångspunkten är att 

myndighetens kompetensutvecklingsinsatser ska utgå från FXM:s behov och verksamhet. En del i 

dessa samtal är att kartlägga behovet av strategisk och individuell kompetensutveckling. 

Medarbetare på FXM har bland annat deltagit i informationsträffar, utbildningstillfällen, 

föreläsningar och konferenser anordnade av Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Statens 

Servicecenter och Försvarsmakten.  

Medarbetare har genomgått utbildning inom bland annat kommunikativ grupputveckling, IT, 

medieträning, statlig arbetsrätt, signalskydd och i diarieprogrammet W3D3 m.m. En medarbetare 
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från FXM har deltagit på “Session Européenne des Responsables d’Armement” (SERA)16, se även 

avsnitt 6.4 för mer information. 

En heldagskonferens för alla medarbetare, Myndighetsdagen, har som vanligt genomförts under 

året. En gästföreläsare bjöds då in och föreläste om interkulturell kommunikation, som är av stor 

betydelse inom exportverksamhet och ett kommunikativt ledarskap. 

7.2 Arbetsmiljö 

Vid regelbundna personalmöten som leds av generaldirektören informeras alla medarbetare om 

myndighetens verksamhet och aktuella frågor. Det har genomförts 18 informationsmöten under 

året. 

Alla avdelningar har kontinuerligt arbetsplatsträffar, APT, som leds av medarbetarna. Syftet är att 

skapa ett forum för dialog mellan anställda och arbetsledning för att gemensamt arbeta med 

utveckling, planering och uppföljning av arbetet inom det egna området. För inspiration, delaktighet 

och för att underlätta uppföljning läggs protokollen från avdelningarnas arbetsplatsträffar ut på 

myndighetens intranät. 

En protokollförd skyddskommitté har genomförts och en skyddsrond med uppföljning samt en 

skyddsrond på resa. En hjärtstartare har satts upp på kontoret och alla medarbetare har i samband 

med detta haft möjlighet att gå en utbildning i hjärt- och lungräddning. 

FXM har under 2014 genomfört en omstrukturering av marknadsavdelningen. Ett syfte med denna 

var bland annat att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. I den utvärdering som har genomförts 

framkommer att syftet till största delen är uppnått.  

Myndigheten har, med sina fackliga motparter, förhandlat fram ett reseavtal och i samband med 

detta också reviderat det lokala arbetstidsavtalet, vilket har lett till en större samsyn om hur resandet 

ska hanteras inom ramen för arbetstid. 

En omstrukturering av vid vilka tidpunkter som medarbetarsamtal och lönerevisioner genomförs har 

skett, vilket innebär att medarbetarna nu får sin retroaktiva nya lön innan jul, vilket är positivt, samt 

att denna förändring bättre följer verksamhetsåret. 

Myndighetens interna rutiner har konkret satts på prov och det konstateras att de vid dessa tillfällen 

fungerat. Händelser som exemplifierar detta är upptäckten av ett personalärende som har lett till 

åtalsanmälan och arbetsrättsliga åtgärder samt ett ärende med sjukdom vid tjänsteresa. I det 

sistnämnda exemplet fick medarbetaren hjälp av den resesäkerhetsleverantör som anlitas från och 

med 2014. Tjänsten ger möjlighet till att inför resan och kontinuerligt uppdatera sig om 

säkerhetsläget på resmålet samt stöd om något skulle hända. 

                                                           
 

16 dnr FXM 2013/452 
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FXM:s säkerhetsskyddsfunktion arbetar kontinuerligt med att förbereda och stödja resande personal 

inför tjänsteresor till medel- och högriskländer. Denna förmåga har under verksamhetsåret 

utvecklats genom att FXM har infört ett anpassat resesäkerhetsprogram med ökade resurser till 

myndigheten. FXM slöt under 2014 avtal med International SOS och Control Risks gällande säkerhet 

och trygghet på tjänsteresa för medarbetarna. Tjänsten ger möjlighet till den enskilde resenären att 

inför resan och kontinuerligt uppdatera sig om säkerhetsläget på resmålet samt stöd om något skulle 

hända. En metod för erfarenhetsutvärdering ingår också. 

Syftet med det gångna årets utvecklade säkerhetsskyddande åtgärder för personalen har varit att 

skapa en bättre kunskap om den säkerhetshotande verksamheten och har utförts som ett led i FXM:s 

strategiska mål om en professionell statlig företrädare och en attraktiv arbetsgivare.  

Den under hösten 2014 aviserade avvecklingen har påverkat myndigheten i form av oro bland 

medarbetarna och att alla rekryteringar stoppades tillsvidare, vilket gör att ett flertal vakanser ej 

tillsattes enligt plan. Den totala effekten av detta, exempelvis kompetenstapp, stress på grund av för 

hög arbetsbelastning och effektivitetsförluster har myndigheten ännu svårt att överblicka. 

Betania har varit leverantör av företagshälsovård under 2014. Förutom sedvanlig företagshälsovård 

har Betania genomfört ergonomiföreläsning, individuella ergonomigenomgångar och förläsning inom 

kost och motion för myndighetens medarbetare.  

Personalens idrottsförening X-sport har under året arrangerat aktiviteter på fritiden såsom bowling 

och go-cart. 

Arbetsmiljöarbetet sker i tät samverkan med myndighetens fackliga representanter.  

7.3 Personalstatistik 

Årsarbetskraft 

Antalet årsarbetskrafter har varit 42. Då har hänsyn tagits till antalet personer som har arbetat på 

FXM, om personer har börjat och slutat under året samt deltidsarbetande. 

Tabell: Årsarbetskraft 

 2014 2013 2012 2011 

Kvinnor 14 13 13 15 

Män 28 27 29 24 

Total 42 40 42 39 
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Tabell: Medeltal antal anställda (inkl. tjänstlediga, tillsvidare och tidsbegränsade) 

 2014 2013 2012 2011 

Kvinnor 18 19 14 14 
Män 31 32 28 24 
Total 49 51 43 38 
 

Sjukfrånvaro 

Frisknärvaro mäter hur stor andel av personalen som inte har en enda sjukdag under ett kalenderår. 

Frisknärvaron på FXM har under 2014 varit 71 %. 

I tabellen nedan redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie 

arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 

dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till 

respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro redovisas i procent i tabellen 

nedan. Det kan noteras att FXM detta år har en i jämförelse hög procentuell sjukfrånvaro bland 

kvinnor. Det beror på att en kvinnlig medarbetare har varit långtidssjukskriven sedan i juli vilket ger 

en stor effekt i statistiken då myndigheten är relativt liten. 

Tabell: Sjukfrånvaro  

 (%) 2014 2013  2012 2011 

Totalt 2,1 0,9 1,3 2,3 

Andel 60 dagar eller mer 1,0 0,0 0,0 42,2 

Kvinnor 4,6 1,5 1,3 5,2 

Män 0,7 0,5 1,2 0,6 

Anställda - 29 år - - - - 

Anställda 30 år - 49 år 1,0 0,8 0,8 2,5 

Anställda 50 år - 4,6 0,9 2,0 1,9 

 

  



Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2014   42 
 
 

   

8 Sammanställning över väsentliga uppgifter 

(tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 
(5 mån) 

      

Låneram Riksgäldskontoret      

Beviljad 10 000 10 000 15 000 20 000 20 000 

Utnyttjad 2 101 2 503 3 982 4 924 4 168 

      

Kontokrediter Riksgäldskontoret      

Beviljad  7 000 000 7 000 000 7 000 000 3 000 000 4 200 

Maximalt utnyttjad*  315 591 312 305 1 230 401 1 832 867 0 

      

Räntekonto Riksgäldskontoret      

Ränteintäkter 2 016 32 322 4 294 36 623 53 

Räntekostnader 2 638 8 232 34 242 11 962 0 

      

Avgiftsintäkter      

Avgiftsintäkter som disponeras      

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 6 700 5 000 5 000 10 000 4 200 

Avgiftsintäkter 1 123 317 1 420 830 1 988 941 2 852 974 1 600 

      

Anslagskredit      

Beviljad 2 029 2 027 2 276 2 400 1 140 

Utnyttjad 0 0 5 0 0 

      

Anslag      

Ramanslag      

Anslagssparande 1 319 5 596 0 13 428 14 047 

      

Bemyndiganden Inga Inga Inga Inga Inga 

      

Personal      

Antalet årsarbetskrafter (st) 42 40 42 39 29 

Medelantalet anställda (st) 49 51 43 38 20 

      

Driftkostnad per årsarbetskraft** 1 708 1 593 1 677 1 696 868 

Driftkostnad per årsarbetskraft  30 791 33 485 30 821 125 363 868 

inklusive exportavtal      

      

Kapitalförändring      

Årets -77 022 161 291 1 139 114 -1 819 767 7 

Balanserad -519 355 -680 646 -1 819 760 7 0 

      

*) Från och med innevarande år redovisas maximalt utnyttjad kredit i enlighet med ESV föreskrifter till 2 kap 4 § 

förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

**) Driftkostnaden är beräknad på personal-, lokal- och övriga driftkostnader under anslaget. 
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9 Finansiell redovisning 

9.1 Resultaträkning 

(tkr) Not 2014 2013 

    

Verksamhetens intäkter    

Intäkter av anslag  68 231 61 878 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 124 000 1 421 039 

Finansiella intäkter 2 36 013 40 202 

Summa  1 228 244 1 523 119 

    

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 3 -45 859 -42 875 

Kostnader för lokaler  -4 126 -4 260 

Övriga driftkostnader 4 -1 243 250 -1 292 277 

Finansiella kostnader 5 -10 654 -20 908 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 378 -1 508 

Summa  -1 305 266 -1 361 828 

    

Verksamhetsutfall  -77 022 161 291 

    

Uppbördsverksamhet    

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 11 126 302 122 802 

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 

 -126 302 -122 802 

Saldo  0 0 

    

Årets kapitalförändring 6 -77 022 161 291 
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9.2 Balansräkning 

(tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 1 068 793 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 1 351 1 710 

Summa  2 420 2 503 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  540 100 578 243 

Fordringar hos andra myndigheter  675 1 275 

Övriga kortfristiga fordringar  0 0 

Summa  540 775 579 518 

    

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 9 2 561 2 127 

Övriga upplupna intäkter 10 39 145 524 

Summa  41 706 2 651 

    

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 11 -1 319 -5 687 

Summa  -1 319 -5 687 

    

Kassa och bank    

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 16 1 436 207 1 544 002 

Summa  1 436 207 1 544 002 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  2 019 789 2 122 987 
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(tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31 

    

KAPITAL OCH SKULDER    

Myndighetskapital 12   

Balanserad kapitalförändring  -519 355 -680 646 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -77 022 161 291 

Summa  -596 377 -519 355 

    

Avsättningar    

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

13 91 0 

Övriga avsättningar 14 344 260 

Summa  435 260 

    

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 15 2 101 2 503 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 16 10 196 312 305 

Övriga krediter i Riksgäldskontoret 16 1 924 526 1 699 832 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  253 275 4 614 

Leverantörsskulder  1 634 1 029 

Övriga kortfristiga skulder 17 12 288 7 238 

Summa  2 204 020 2 027 521 

    

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 18 411 712 614 561 

Summa  411 712 614 561 

    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  2 019 789 2 122 987 
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9.3 Anslagsredovisning 

Redovisning mot anslag 

Anslag (tkr)  Not Ing. över- 
förings 
belopp  

Årets till- 
delning 
enl. regl. 
brev 

In-
dragning  

Totalt 
disponibelt 
belopp 

Utgifter Utgående 
överförings- 
belopp 

        

Uo 6 1:12 
Ramanslag 
ap 1. FXM -
del till FXM 

19 5 596 67 526 -3 572 69 550 -68 231 1 319 

        

Summa   5 596 67 526 -3 572 69 550 -68 231 1 319 

 

Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat 
belopp 2014 

Inkomster 
2014 

Inkomster 
2013 

     

      

3312 017 Övriga 
inkomster av försåld 
egendom 

20 0 -126 302 -122 802 

     

Summa  0 -126 302 -122 802 

 
Återtagandet per exportaffär 

Affär 1   -24 500 -21 000 

Affär 2   -35 802 -35 802 

Affär 3     -66 000 -66 000 

     

Summa   -126 302 -122 802 
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9.4 Finansieringsanalys 

(tkr) Not 2014 2013 

DRIFT      

Kostnader 21  -1 303 714  -1 360 240 

      

Finansiering av drift      

Intäkter av anslag  68 231  61 878  

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  1 124 000  1 421 039  

Övriga intäkter  36 013  40 202  

Summa medel som tillförts för finansiering 
av drift 

   1 228 244   1 523 119 

      

Ökning av kortfristiga fordringar   -312  284 463 

Ökning av kortfristiga skulder   51 467  100 527 

      

KASSAFLÖDE TILL DRIFT     -24 315   547 869 

      

INVESTERINGAR      

Investeringar i materiella tillgångar  -1 295  -28  

Summa investeringsutgifter    -1 295   -28 

      

Finansiering av investeringar      

Lån från Riksgäldskontoret  814  0  

- amorteringar  -1 216  -1 479  

Summa medel som tillförts för finansiering 
av investeringar 

   -402   -1 479 

        

KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR     -1 697   -1 507 

UPPBÖRDSVERKSAMHET      

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras  126 302  122 802  

Inbetalningar i uppbördsverksamhet    126 302   122 802 

      

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 

  -126 302  -122 802 

      

KASSAFLÖDE FRÅN/TILL 
UPPBÖRDSVERKSAMHET 

    0   0 

      

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   -26 012  546 362 

      

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV 
LIKVIDA MEDEL 

     

      

Likvida medel vid årets början   -473 822  -1 020 184 

Minskning av tillgodohavande RGK  -30 380  327 879  

Ökning av avräkning med statsverket  4 368   218 483   

SUMMA FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL   -26 012  546 362 

Likvida medel vid årets slut   -499 834  -473 822 
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9.5 Tilläggsupplysningar och noter 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 

summeringsdifferenser förekomma. 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper  

Tillämpade redovisningsprinciper 

Försvarsexportmyndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 

myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till 

denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 

myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som 

periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr. 

Värderingsprinciper 

Anläggningstillgångar 

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och 

rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en 

beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på 

annans fastighet är 50 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till 

högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas i bruk. 

Tillämpade avskrivningstider 

3 år: Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter samt datorer och kringutrustning. 

5 år: Maskiner och tekniska anläggningar, inredningsinventarier samt bilar och andra transportmedel.  
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Omsättningstillgångar 

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulder 

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp till balansdagens kurs. 

Ersättningar och andra förmåner 

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag 

 (tkr)   Lön 

Generaldirektör Ulf Hammarström 1 196 

(bilförmån ingår)  

 

Anställdas sjukfrånvaro 

Uppgifter om sjukfrånvaro, se avsnitt 7.3 Personalstatistik. 
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Noter 

(tkr) 

Resultaträkning   2014 2013 

Not 1 Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 

  

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 682 134 

  Intäkter av uppdragsverksamhet 1 123 317 1 420 830 

  Övriga intäkter av avgifter och andra 
ersättningar 

0 75 

  Summa 1 124 000 1 421 039 

     

Not 2 Finansiella intäkter   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 2 016 32 322 

  Övriga ränteintäkter 31 760 6 819 

  Övriga finansiella intäkter 2 236 1 062 

  Summa 36 013 40 202 

     

Not 3 Kostnader för personal   

  Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, 
pensionspremier och andra avgifter enligt 
lag och avtal) 

28 373 26 334 

  Övriga kostnader för personal 17 486 16 541 

  Summa 45 859 42 875 

     

Not 4 Övriga driftkostnader   

  Reparationer och underhåll  104 60 

  Offentligträttsliga avgifter, skatter, 
kundförluster 

3 854 2 

  Resor, representation, information 6 099 4 459 

  Köp av varor 1 247 349 

  Köp av tjänster 74 455 136 132 

  Övrigt 1 157 491 1 151 275 

  Summa 1 243 250 1 292 277 

     

Not 5 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 2 638 8 232 

  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 7 912 12 499 

  Övriga finansiella kostnader 105 177 

  Summa 10 654 20 908 

     

Not 6 Årets kapitalförändring   

  Avgiftsfinansierad verksamhet, över-
/underskott 

-77 022 161 291 

  Summa -77 022 161 291 
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Balansräkning 2014-12-31           2013-12-31  

         

      

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet    

  Ingående anskaffningsvärde 1 773 1 773  

  Årets anskaffningar 641 0  

  Summa anskaffningsvärde 2 414 1 773  

  Ingående ackumulerade avskrivningar -980 -626  

  Årets avskrivningar -366 -355  

  Summa ackumulerade avskrivningar -1 346 -980  

  Utgående bokfört värde 1 068 793  

      

Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m.    

  Ingående anskaffningsvärde 5 012 4 984  

  Årets anskaffningar 653 28  

  Summa anskaffningsvärde 5 665 5 012  

  Ingående ackumulerade avskrivningar -3 302 -2 242  

  Årets avskrivningar -1 012 -1 061  

  Summa ackumulerade avskrivningar -4 314 -3 302  

  Utgående bokfört värde 1 351 1 710  

      

Not 9 Förutbetalda kostnader     

  Förutbetalda hyreskostnader 926 936  

  Övriga förutbetalda kostnader 1 635 1 191  

  Summa 2 561 2 127  

      

Not 10 Övriga upplupna intäkter    

  Övriga upplupna intäkter inomstatliga 818 0  

  Övriga upplupna intäkter utomstatliga 38 327 524  

  Summa 39 145 524  

      

Not 11 Avräkning med statsverket    

  Uppbörd    

  Ingående balans 0 -224 175  

  Redovisat mot inkomsttitel -126 302 -122 802  

  Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 126 302 346 977  

  Fordringar/Skulder avseende Uppbörd 0 0  

      
  Anslag i räntebärande flöde    

  Ingående balans -5 687 5  

  Redovisat mot anslag 68 231 61 878  

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -67 435 -67 570  

  Återbetalning av anslagsmedel 3 572 0  

  Fordringar avseende anslag i räntebärande 
flöde 

-1 319 -5 687  

      
  Summa Avräkning med statsverket -1 319 -5 687  
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      2014-12-31 2013-12-31  

Not 12 Myndighetskapital    

   Balanserad 
kapitalförändring, 

avgiftsbelagd 
verksamhet 

Kapitalförändring 
enl. resultat-

räkningen 

Summa 

  Utgående balans 2013 -680 646 161 291 -519 355 

  Ingående balans 2014 -680 646 161 291 -519 355 

  Föregående års kapitalförändring 161 291 -161 291 0 

  Årets kapitalförändring  -77 022 -77 022 

  Summa årets förändring 161 291 -238 313 -77 022 

  Utgående balans 2014 -519 355 -77 022 -596 377 

      

Not 13 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

   

  Årets pensionskostnad 144 0  

  Årets pensionsutbetalningar -53 0  

  Utgående avsättning 91 0  

      

Not 14 Övriga avsättningar    

  Kompetensväxlings- och 
kompetensutvecklingsåtgärder 

   

  Ingående balans 260 180  

  Årets förändring 84 80  

  Utgående balans 344 260  

      

      

Not 15 Lån i Riksgäldskontoret    

  Avser lån för investeringar i 
anläggningstillgångar. 

   

      

  Ingående balans 2 503 3 982  

  Årets amorteringar -402 -1 479  

  Utgående balans 2 101 2 503  

      

  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 10 000 10 000  

      

Not 16 Räntekontokredit & tillgodohavanden i 
Riksgäldskontoret* 

   

  Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
enligt regleringsbrevet.  

7 000 000 7 000 000  

      

  Räntekontokredit i Riksgäldskontoret -10 196 -312 305  

  Övriga krediter i Riksgäldskontoret -1 924 526 -1 699 832  

  Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 570 000 610 000  

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 866 207 934 002  

  Summa -498 515 -468 135  

*) Myndigheten har återgått till att redovisa dessa poster netto. 
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   2014-12-31 2013-12-31  

      

Not 17 Övriga kortfristiga skulder    

  Personalens källskatt 873 783  

  Övrigt 11 415 6 455  

  Summa 12 288 7 238  

      

Not 18 Upplupna kostnader    

  Upplupna semesterlöner inklusive sociala 
avgifter 

4 515 3 481  

  Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 346  

  Övriga upplupna kostnader 407 197 610 734  

  Summa 411 712 614 561  

      

      

  Anslagsredovisning    

Not 19 Uo 6 1:12 ap1    

  Försvarsexportmyndigheten    

  Enligt regleringsbrevet disponerar 
Försvarsexport-myndigheten en anslagskredit 
på 2 029 tkr.  

   

  Försvarsexportmyndigheten får disponera 2 
024 tkr av det ingående överföringsbeloppet, 
d.v.s. 3 % av föregående års tilldelning.  

   

  Anslaget är räntebärande.    

      

Not 20 3312 017    

  Övriga inkomster av försåld egendom    

  Statens återtag 126 302 tkr. 126 302 122 802  

      

Not 21 Kostnader    

  Kostnader enligt resultaträkningen 1 305 266 1 361 828  

  Avskrivningar -1 378 -1 508  

  Avsättningar -175 -80  

  Kostnader 1 303 714 1 360 240  
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10 Fastställande av årsredovisning 2014 

Försvarsexportmyndigheten avger härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 i enlighet 

med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, 

intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

Stockholm den 20 februari 2015 

 

 

 

Ulf Hammarström 

Generaldirektör 
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