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1. Generaldirektörens förord 

FXM – ett år äldre, ett år erfarnare  
 
Några av de positiva händelserna under 2013 kom 
lite oväntat utifrån; ett antal länder, både inom 
Europa och utanför, har uppmärksammat 
Försvarsexportmyndigheten och planerar att skapa 
organisationer baserade på den svenska modellen. 
Man har upptäckt att det i ett litet land finns en stor 
tanke värd att försöka efterlikna. Plagiat är den 
ultimata komplimangen heter det ju. 
 
2013 blev annars ett år med bland annat intensiva 
Gripenförhandlingar, utveckling av interna 
processer och viktigt fortsatt antikorruptionsarbete. 
Under 2014 avser vi att fortsätta att utveckla framför 
allt vår exportfrämjande verksamhet så att 
Gripenverksamheten – som fortsatt kommer vara 
central – blir mindre dominerande. 
 
Försvarsmaktens uppgifter är att värna vår 
suveränitet, suveräna rättigheter och nationella 
intressen, förebygga och hantera konflikter och krig 
liksom att skydda samhället och dess funktionalitet 
genom stöd till civila myndigheter - på egen hand 
eller i samverkan med andra.  Sverige har en 
kompetent försvarsindustri som levererar 
högteknologiska system anpassade för att 
Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppdrag på 
säkraste och mest effektiva sätt. Företagen levererar 
därmed försvarsförmåga. 
 
Men få länder - om ens något - har idag möjlighet att 
på egen hand upprätthålla en omfattande 
försvarsindustri. Det gäller givetvis även Sverige.  
 
Genom export och internationella samarbeten och 
genom att använda samma system i olika nationella 
försvar skapas därför möjligheter till 
samarbetsorienterade och kostnadseffektiva försvar 
– på land, till sjöss och i luften. Det är här 
Försvarsexportmyndigheten (FXM) kommer in. Som 
en stödmyndighet till Försvarsmakten arbetar vi för 
att öka försvarsnyttig export och samarbete med 
andra länder för Sveriges försvar.  
 

Året på FXM har inneburit mycket hårt och allt 
intensivare arbete. Vi har haft förhandlingar med 
Schweiz och Tjeckien om deras respektive 
Gripenkontrakt. De svenska försvarsmyndigheterna 
har i samarbete levererat plan till Thailand och 
utvecklat vårt samarbete med det thailändska 
flygvapnet. Singapore har fått en ny svensk ubåt och 
på så sätt kunnat fortsätta sitt engagemang också för 
fria och säkra handelsvägar i det för hela världen 
viktiga Malackasundet.   
 
Precis innan 2013-års slut fick vi en glad nyhet i 
världsklass från Brasilien som valt att gå vidare med 
Saabs offert av nästa generation av stridsflygplanet 
Gripen. Ett fantastiskt betyg för Gripensystemet, 
dess förmåga in i framtiden, för Sveriges eget val och 
för svensk industris kompetens och konkurrenskraft. 
 
President Rouseffs motivering var också tilltalande: 
”Brasilien är ett fredligt land, men kommer aldrig 
att vara ett försvarslöst land.”  FXM undersöker, 
efter förfrågan från Brasilien, möjligheterna för 
svenska staten att bistå med den nuvarande 
versionen, Gripen C/D, till Brasilien medan landet 
väntar på leverans av det nya flygsystemet. 
 
FXM har blivit ett år äldre, ett år erfarnare. 
Resultatet från den avnämarundersökning vi har 
genomfört visar att man uppfattar att vår existens är 
viktig, har givit exportfrågorna ett försvars- och 
säkerhetspolitiskt sammanhang och mer tyngd. 
Inrättandet av myndigheten har tydliggjort 
försvarsmyndigheternas roller och en helhetssyn på 
exportfrågorna skapas. 
 
Vårt inriktningsarbete uppskattas eftersom det ger 
en strategisk överblick och prioritering över system 
och marknader på sätt som aldrig funnits förut. Man 
anser att verksamheten tidigare behandlades 
matrielärende för materielärende, men nu har FXM 
börjat skapa ett strategiskt sammanhang och 
förståelse. 
 
Alla är dock inte nöjda med våra insatser. Potential 
för utveckling, framförallt avseende främjande på 
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mark- och sjösidan och i hur vi arbetar med små- 
och medelstora företag bedöms föreligga. Vi har fått 
många förslag på hur vi kan förbättra verksamheten,  
som också anses har för begränsade resurser, något 
vi ska arbeta vidare med, tillsammans med våra 
avnämare. 
 
Under året har vi även haft tillfälle att arbeta med 
Utredningen om export av krigsmateriel, KEX. Vi ser 
positivt på en översyn av exportkontrollregelverket. 
Det är viktigt att regelverket följer de existerande 
värderingarna så att även den verksamhet FXM 
bedriver är tydligt och demokratiskt förankrad. Jag 
följer utredningens arbete med stort intresse och vi 
bidrar på de sätt vi kan med att ge underlag till 
utredningen. 
 
Genom vårt årliga seminarium i Karlskoga, 
Försvarsexportdagen, har vi ytterligare bidragit till 
transparens och ökad kunskap om kopplingen 
mellan försvarsexport och vår försvars- och 
säkerhetspolitik. 2013 var temat ”Europeisk 
konkurrenskraft och nyttan med försvarsexport”. 
Karlskogaseminariet har också i 
avnämarundersökningen bemötts mycket positivt 
och vi avser fortsätta traditionen. 
 
Jag gläder mig även åt det kontinuerliga arbete som 
försvarsföretagen och vi på myndigheten bedriver 
mot korruption. Utbildning, dialog och internt 
arbete är viktiga delar för att bevara medvetenheten 
om frågorna också i vardagen. Vårt engagemang i 
det antikorruptionsseminarium vi arrangerade med 
Folk och Försvar, Transparency International och 
Säkerhet- och Försvarsföretagen (SOFF)  är ett 

exempel på det. Jag tycker att vi ska göra 
antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga. Att 
varumärket Sverige står för omutlig. Ett av skydden 
mot korruption är nämligen att ha ett varumärke där 
man uppfattas som transparent och omutlig.  
Ju renare konkurrens, desto bättre för någon som 
tillverkar högteknologiska och kostnadseffektiva 
kvalitetsprodukter på det sätt som Sverige gör. 
 
Med det sagt lägger vi 2013 till handlingarna och ser 
fram emot ett nytt år där vi kan stärka främjandet 
och att vi tillsammans med industrin kan skapa 
ännu större försvarsnytta för Sverige. 
 
 
 

 
 

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 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 
 
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 
relevant och spårbar till Försvarsmaktens 
operativa förmåga bidrar till fler användare, vilket 
utöver delad utvecklingskostnad, också skapar 
lägre driftkostnader samt operativa fördelar. 
Export är nödvändig för en försvarsindustriell 
förmåga som kan vidmakthålla och utveckla de 
system och produkter på hög teknologisk nivå med 
kvalificerad systemintegration 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. 
 
Export och internationellt samarbete 
Internationellt samarbete och export ökar 
möjligheterna till bland annat 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 därför 
till ett samarbete mellan länder snarare än en ren 
försäljning. Det främsta svenska exemplet är 
relationen mellan de länder som valt JAS 39 
Gripen. Genom samarbetet uppnår länderna 
ekonomiska fördelar, delar erfarenheter och 
utvecklar nya förmågor tillsammans. Samarbete 
mellan länder kan även resultera i åtaganden bl.a. i 
form av utbildnings- och samarbetsprogram, eller 
att nya avtalsupplägg såsom t.ex. leasing ingår. Det 
förekommer även att försvarets materiel hyrs ut till 
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andra länder i syfte att ge stöd, underlätta 
internationellt samarbete och bygga förtroende. 
 
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 ge störst mervärde vad gäller 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 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 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. 
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3 Verksamheten 2013 

Under 2013 har Försvarsexportmyndigheten 
fortsatt utveckla främjandet av svensk 
försvarsexport. Myndigheten har därvid både 
stöttat företags försvarsnyttiga export och företrätt 
staten vid försvarsexportaffärer.  
 
Internt på myndigheten har styrning, 
arbetsmetoder och rutiner fortsatt utvecklas.  
 
Allt eftersom FXM blivit mer etablerad som 
myndighet har myndighetens medverkan i olika 
aktiviteter ökat. Ett sjuttiotal främjandeuppdrag 
har genomförts inom alla stridskrafter – luft, sjö 
och mark. FXM har deltagit i mässor och 
seminarier, både i samarbete med andra 
organisationer och som ensam arrangör.  
 
Nedan redovisas några viktiga delar av 
verksamheten under myndighetens tredje 
verksamhetsår. 
 
Styrning och planering 
FXM:s arbete med att årligen inrikta och prioritera 
verksamheten är central för myndighetens 
verksamhetsplanering och budget samt för hur 
myndigheten prioriterar och inriktar egna och 
samverkande myndigheters resurser för 
exportfrämjande.  
 
Under myndighetens inledande verksamhetsår 
planerades verksamheten mot en högre 
anslagsnivå än vad som sedermera beslutats av 
regeringen. I syfte att föra över medel till 
Försvarsmaktens omställning till ett användbart 
och tillgängligt försvar och att stärka 
Regeringskansliets förmåga har regeringen i två 
successiva beslut reducerat myndighetens anslag. 
En viktig framgångsfaktor för 2013 var därför att 
anpassa verksamheten efter den reducerade 
anslagsnivån. Att göra detta har varit ett ansvar för 
såväl ledningsgrupp som varje enskild 
medarbetare inom ramen för den strategiska 
målsättningen om en kostnadseffektiv verksamhet.  
 

Under 2011/2012 genomfördes på myndighetens 
eget initiativ en översyn av myndighetens 
kärnverksamhet och ett antal åtgärder vidtogs vilka 
redovisades i årsredovisningen 2012. Under slutet 
av 2012 ansågs det angeläget att se över också 
stödverksamhetens organisation och utformning. 
Syftet med genomgången var att säkerställa en 
fortsatt god anpassning av stödet till verksamheten 
på ett mer resurseffektivt sätt. Under 2013 
genomfördes förändringarna avseende 
stödverksamhetens organisation och denna 
effektiviserades och en ledningsnivå avskaffades. 
 
Under verksamhetsåret har myndigheten utvecklat 
och förbättrat den interna beredningen i syfte att 
säkerställa hög kvalitet och en 
myndighetsgemensam uppfattning genom att alla 
relevanta perspektiv och kompetenser tillvaratas.  
Vi har också utvecklat det kommunikativa 
ledarskapet. En ökad intern samordning och en 
förbättrad kommunikation inom myndigheten har 
varit viktigt att genomföra bl.a. för att tillgodose 
önskemålet i medarbetarundersökningen om ett 
förbättrat integrerat arbetsätt mellan främst 
marknads- och strategiavdelningarna. 
 
Under 2013 infördes ett nytt 
tidredovisningssystem samt en ny modell för att 
mäta prestationer kopplat till årsredovisningen. 
Myndigheten har utrett och infört en mer effektiv 
årsarbetscykel med målsättningen att främst under 
årets andra halva åstadkomma en mer sekventiell 
hantering av arbetet med det årliga inriktnings- 
och prioriteringsdokumentet, 
verksamhetsplanering, budget samt 
årsredovisning. 
 
Myndighetens modell för verksamhetsplanering 
har också utvecklats genom att utveckla operativa 
målsättningar för de aktiviteter som planeras. En 
krisplan har tagits fram i syfte att ge en översiktlig 
struktur om en kris skulle inträffa samt beskriva de 
resurser som kan behövas vid en kris. 
 
Under 2013 har myndigheten beslutat om och 
infört avgiftsfinansiering för den administrativa 
hanteringen av ansökan om exportstöd till företag. 
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Syftet är att öka transparens och 
kostnadsmedvetande gällande de resurser som 
används för den exportstöjdande verksamheten.  
 
Systemet med arbetsplatsträffar, det vill säga att 
avdelningen regelbundet träffas för att utveckla 
och förbättra sin arbetsplats och sina 
arbetsmetoder, har införts fullt ut som ett led i vårt 
strategiska mål om en attraktiv arbetsplats.  
 
Mellanstatlig försäljning  
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 nations 
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 små och medelstora 
företag. 
 
Anbud 
Under året har FXM bedrivit intensiva 
förhandlingar med Schweiz angående landets köp 
av nästa generations JAS 39 Gripen, den så kallade 
Gripen E. Parterna följer den plan som togs fram 
2012. Ett avtalsutkast för anskaffningen av 22 
stycken Gripen E färdigställdes i augusti. Därefter 
genomfördes den slutliga parlamentariska 
behandlingen i Schweiz vilket utmynnade i ett 
parlamentariskt godkännande av landets köp av 
Gripen E i samband med parlamentsessionen 
under september månad.  Under hösten har 
partnerna även påbörjat förhandlingar avseende 
den så kallade interimslösningen som innebär att 
Schweiz hyr elva stycken Gripen C/D i syfte att 
förbereda sig för Gripen E. Dessa förhandlingar 
bedöms avslutas under våren 2014. 
Interimslösningen godkändes parlamentariskt i 
samband med behandlingen av försvarsbudgeten 
under parlamentssessionen i december. 
 

Schweiz kommer att genomföra en folkomröstning 
den 18 maj om Gripenanskaffningen. En 
schweizisk anskaffning innebär att svenska 
regeringen har mandat att fullfölja beställningen av 
JAS 39E i och med att den schweiziska 
beställningen bidrar till ekonomin för Gripen fram 
till 2042. 
 
FXM har även omförhandlat det avtal som har 
inneburit att Tjeckien har hyrt 14 stycken Gripen 
C/D och som löper ut under 2015. Under 2013 
gjorde parterna en principöverenskommelse om 
förlängning av det befintliga avtalet till 2027. 
Avtalet är färdigförhandlat, men tjeckiska 
regeringen måste, liksom den svenska regeringen, 
fatta slutgiltigt beslut.  
 

 
JAS 39 Gripen i Schweiz 
 
FXM har även fört samtal om Gripen med andra 
länder. Bland annat med Danmark inför landets 
påbörjade upphandlingsprocess av stridsflygplan. 
Danmark har meddelat att Gripen är en av 
kandidaterna, och FXM bereder ärendet. 
 
Myndigheten har också bedrivit exportfrämjande 
verksamhet till stöd för exportansträngningar av 
stridsflygsystem – men också av mark- och 
sjöstridssystem - i Brasilien. Under 2014 kan det 
bli aktuellt att inleda eller utöka diskussionerna 
med fler länder om eventuella upphandlingar, då 
det finns flera länder som inom 5-10 år avser 
anskaffa nya stridsflygplan, bland dessa t.ex. 
Belgien och Kroatien.  
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Avtal 
FXM är inte bara ansvarig för att förhandla och 
teckna de mellanstatliga avtalen, myndigheten är 
även övergripande ansvarig för samarbetet inom 
kontraktets ram med Gripenpartnerländerna och 
redovisar det ekonomiska resultatet av detta. I 
Thailand levererades under året ytterligare sex 
stycken Gripen C/D. FXM stöttar utvecklandet av 
det thailändska flygvapnets användande av Gripen. 
FXM har under året även slutit ett antal 
supportavtal med Thailand, bland annat gällande 
Gripen, Robot 15 och luftövervakningssystemet 
Erieye.  
 
Samarbetet med Ungern innebär en fortsättning på 
det avtal som tecknades 2012. För FXM:s del har 
det innefattat en dialog med Ungern om samarbete 
gällande fortsatt export av Gripenssystemet och 
om att stötta planeringen för att bidra till 
internationell säkerhet genom övervakning av 
luftrummen i Baltikum och Slovenien.  
 
Exportfrämjande 
Kanada har identifierats som en möjlig 
exportmarknad för den svenska försvarsindustrin. 
Främjandet har skett i fyra steg. 

1. I inriktningsdialogen identifierades 
Kanada som en potentiell marknad. 

2. En strategi togs fram.  
3. FXM besökte relevanta myndigheter för att 

förankra intresset.  
4. FXM genomförde ett 

utbildningsseminarium med fokus på den 
kanadensiska marknaden.  

 
Främjandet har genomförts i samverkan med 
Business Sweden, ambassaden i Ottawa och 
försvarsattachéer i Nordamerika. Resultat har 
blivit att såväl myndigheter som industrin har fått 
en ökad förståelse för Kanada, bland annat den 
komplexa upphandlingsprocessen. 
 
Dialogen med små och medelstora företag har 
under året utvecklats i samband med besök på 
företag, utställningar och seminarier. Ett särskilt 
fokus har funnits på SME-företag (Small and 
Medium Enterprises) verksamma inom 

kryptoindustrin och FXM har verkat för att 
förbättra företagens förutsättningar för 
exportaffärer som ett sätt att underbygga långsiktig 
konkurrenskraft. Kryptoindustrin är en viktig 
komponent i försvarets ledningsförmåga. 
 
Mässor 
Under året har FXM deltagit vid ett antal mässor 
och utställningar. Deltagandet i mässor syftar till 
att främja export som är av nytta för det svenska 
försvaret genom stöd till företag, 
informationsinhämtning och relationsbyggande.  
 
FXM:s verksamhet i samband med mässor har 
inkluderat deltagande med egen monter vid den 
maritima mässan MAST (Maritime Security, 
Maritime Systems and Maritime Technology) i 
Gdansk, Polen och som del av en större 
Sverigemonter tillsammans med SOFF och företag 
under försvarsmässan, DSEi (Defence Security and 
Equipment International) i London och genom att 
koordinering det svenska deltagandet vid 
mässorna. 
 

 
Sverigemontern DSEi i London 2013 
 
Syftet med FXM:s deltagande vid båda dessa 
mässor var att stödja svensk försvarsindustri och 
sprida kunskap om FXM till andra aktörer inom 
det marina området. Myndigheten gav vid båda 
tillfällena uppdrag till Försvarsmakten om 
deltagande med fartyg och personal. Utöver det har 
FXM närvarat på mässor som till exempel Aero 
India 2013 i Bangalore, IDEX (International 
Defence Exhibition and Conference) i Abu Dhabi, 
Dubai Air Show i Dubai, samt Paris Air Show. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mastconfex.com%2F&ei=1dr0UtvSDcqVtQaysoCIBQ&usg=AFQjCNFl1RwxwNZnnj2UR_udsblbVQd87g&bvm=bv.60799247,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.mastconfex.com%2F&ei=1dr0UtvSDcqVtQaysoCIBQ&usg=AFQjCNFl1RwxwNZnnj2UR_udsblbVQd87g&bvm=bv.60799247,d.Yms
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Deltatagandet syftar även till att vidmakthålla 
myndighetens kompetens om marknadens 
utveckling. 
 
Seminarier och industrisamarbetsdagar 
I juni anordnade FXM den årliga 
Försvarsexportdagen. Temat var ”Europeisk 
konkurrenskraft och nyttan med försvarsexport”. 
Myndigheten lyfte särskilt fram kopplingen mellan 
försvarsexport och Sveriges försvars- och 
säkerhetspolitik. Seminariet organiserades i 
Karlskoga och ett 90-tal deltagare från 40 olika 
företag medverkade. Försvarsministern deltog 
tillsammans med representanter från EU-
kommissionen, industrin, Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten (FM) 
och Försvarets materielverk (FMV). Många av 
besökarna tillhör kategorin små och medelstora 
företag och Försvarsexportdagen är ett viktigt 
tillfälle för dialog mellan dem och myndigheter och 
politisk nivå. 
 

 
Karin Enström på Försvarsexportdagen 
 
På uppdrag av FXM anordnade vidare MoU-
kontoret i Washington ett 
exportkontrollseminarium i Stockholm om 
reformeringen av den amerikanska 
exportkontrollagstiftningen. Syftet var att öka 
företagens kunskap om de förändringar som 
genomförts avseende den amerikanska 
exportkontrollregimen. 
 
Tillsammans med Transparency International, 
Folk och Försvar samt SOFF anordnade FXM ett 
seminarium om korruptionsrisker inom 

försvarsindustrin. Ett hundratal åhörare var på 
plats för att diskutera korruptionsrisker både på 
global och nationell nivå inom försvarssektorn. 
Syftet var att stödja internationellt 
antikorruptionsarbete och bidra till större kunskap 
om frågorna. 
 
Uppdragsförsäljning 
FXM har ansvar för att sälja Försvarsmaktens 
övertaliga materiel. Under året har 23 avtal slutits 
och utöver det har sex uppdrag skickats till 
kommissionär för genomförande. Försäljningen 
har under året uppgått till ca 28 miljoner kronor. 
Affärer som särskilt kan nämnas är försäljningen 
av Stridsbåt 90 H, försöksfartyg Sökaren, 
HMS Fårösund, materiel från den pågående 
avvecklingen i Afghanistan samt avyttring av 
kvarvarande anläggningar från den svenska 
missionen i Kosovo.  
 
Överskottsförsäljningen kommer att utvecklas 
ytterligare genom den nya mellanstatliga IT-portal 
som European Defence Agency (EDA) skapat. 
FXM deltog när EDA i juni månad lanserade en 
databas för övertaligt försvarsmaterial; e-Quip. På 
den webbaserade databasen kan EU-länder 
presentera överskottsmateriel för försäljning till 
andra EU-länder. Portalen syftar till att stärka den 
europeiska marknaden genom ökad information 
och att vara ett instrument för att kunna identifiera 
samarbetsmöjligheter mellan länder. 
 
Information och öppenhet 
Myndighetens skydd mot korruption har också 
varit i fokus under 2013. Med rapporten ”Statliga 
myndigheters skydd mot korruption” som 
utgångspunkt har anställda på myndigheten 
arbetat i grupper med värdegrundsfrågor, med att 
se över korruptionsrisker och tillsammans 
diskuterat hur rutiner för anmälan av misstankar 
om korruption ske se ut. FXM anordnade även ett 
internt seminarium med Institutet mot mutor, som 
föreläste om svensk lagstiftning på området, 
myndigheters ansvar och om etikfrågor.  
 
FXM har under 2013 arbetat aktivt med 
information och öppenhet. På myndighetens 
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webbplats rapporteras kontinuerligt om 
verksamheten. FXM har en kontinuerlig dialog 
med svenska och utländska journalister som 
granskar myndighetens verksamhet.  
 
Flera experter från FXM har delat med sig av sin 
kunskap i många olika sammanhang under året. 
Till exempel har FXM deltagit som 
föredragshållare i Almedalen, på 
Försvarshögskolans (FHS) arbetsmarknadsdag, på 
den årliga partnerkonferensen Common Defence 
(ComDef) i Washington, vid tankesmedjan Future 
Forum i Berlin, samt vid Försvarsföretagsdagarna 
arrangerade av FM och FMV tillsammans med 
industrin. 
 

 
FXM talar vid FHS arbetsmarknadsdag 
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4 Resultatredovisning 

Under år 2012 togs verksamhetsgrenar 
och prestationer fram och definierades 
för myndigheten varför jämförelsetal i 
vissa fall saknas mot de tidigare åren. 
 
Inom myndigheten är verksamheten 
sedan år 2012 indelad i följande 
verksamhetsgrenar: 
 

• Inriktning och analys 
• Exportfrämjande 
• Avtalsförvaltning 
• Uppdragsförsäljning 

 
 

Verksamhetsgrenarna Inriktning och 
analys och Exportfrämjande finansieras 
av anslaget eller avgifter. 
Avtalsförvaltning finansieras av intäkter 
från kunderna. Uppdragsförsäljning 
finansieras genom att Försvarsmakten 
betalar FXM för uppdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell över verksamhetsgrenarnas intäkter, kostnader och resultat redovisas i sin helhet i 
sekretessbelagd bilaga.  

 

 

Underutnyttjandet av anslaget 2013 
Den viktigaste förklaringen till 
underutnyttjandet har att göra med 
verksamhetsområdet G2G avtal och 
kontraktsförhandlingar som pågått under 
året. Eftersom kontrakt ännu inte finns 
underskrivet tas förhandlingskostnaden 
mot anslaget. Sent under året stod det 
klart att förhandlingsstödet från andra 
myndigheter inte varit i nivå med det 
förväntande, vilket ledde till att 
underskridandet uppstod. Vad gäller 
verksamhetsområden som stöd till 
företag, generellt främjande av 
försvarsexport och analyser, har dessa en 
mer jämn verksamhetsnivå och en nivå 
som kan styras och påverkas av 
myndigheten. När det gäller G2G avtal 
och kontraktsförhandlingar styrs dessa 
av många externa faktorer, och också av  
 

 
andra myndigheters resurser och 
möjligheter att stötta FXM i arbetet. 
 
Skillnaden i intäkter och resultat i 
avtalsförvaltningen av 
exportkontrakten 
I exportkontrakten betalar kunden enligt 
en i kontraktet angiven betalningsplan. 
Storleken på inbetalningarna till FXM 
varierar mellan åren i de olika 
kontrakten, varför fluktuationer 
uppkommer mellan olika år vad avser 
intäkter och resultat. Återrapportering av 
intäkter och kostnader vid export har 
gjorts i Återrapportering av kostnader 
och intäkter vid export1. 

                                                             
1 FXM2014/12/65:1 

(tkr)  2013   2012  
 Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat 
Inriktning och analys 14 034 14 034 0 13 991 13 991 0 

Exportfrämjande 47 844 47 844 0 66 734 66 734 0 
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4.1 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 
för FXM verksamhet 2014-2016 
 
Inledning 
Den 22 februari 2013 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. 
 
Figur Verksamhetsprocess 

 
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 ca 50% av önskat stöd bort 
utifrån en prioritering av försvarsnytta. 
 

Resursåtgången för genomförandet av prestationen 
har succesivt minskat. Detta beror framförallt på 
att en initialt stor arbetsinsats lades ned på att 
utveckla metodik och verktyg för verksamheten.  
 
Utvärdering av genomförda insatser utgör grunden 
för återkoppling inför följande års inriktning och 
prioritering. Denna utvärdering har visat att 
huvuddelen av den genomförda verksamheten 
under 2013 är i enlighet med FXM:s inriktning och 
prioritering för 2013-2016. Av olika skäl har vissa 
planerade aktiviteter utgått medan andra 
tillkommit. 
 
Resultat & analys – Inriktning och 
prioritering 
 
År/utfall 2013 2012 2011 
Antal 1 1 1 
Kostnad tkr 1 949 2 938 3 390 

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

Prestation 2: Analyser m.m. 
 
Resultat – Analyser, Föredrag och 
Rapporter från utlandsbesök  
 
Försvarsexportmyndighetens analysverksamhet 
utgörs främst av strategiska analyser, 
försvarsnyttoanalyser samt konkurrent-, produkt-, 
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marknads- och policyanalyser. Dessutom framtas 
pärmunderlag inför såväl ministermöten som 
myndighetsledningens resor liksom rapporter efter 
myndighetens resor. Därutöver kan nämnas 
framtagandet av underlag 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. Analyser som bidrar till detta 
arbete redovisas inom ramen för dessa 
prestationer. 
 
FXM har i sin analysverksamhet för 2013 deltagit i 
ett myndighetsgemensamt arbete, tillsammans 
med Försvarsmakten och FMV, och i samverkan 
med dessa myndigheter tagit fram ett underlag 
som kommer att ligga till grund för en långsiktig 
Gripenstrategi som avses färdigställas under 2014. 
Dessutom har FXM levererat underlag till 
exportkontrollutredningen samt bidragit med 
expertstöd till luftförsvarsutredningen. Vidare har 
analysunderlag tagits fram som stöd till 
Regeringskansliet och FXM ledning för bi- och 
multilaterala möten. Myndigheten har hållit 
föredrag och spridit information gällande 
myndighetens roll, uppdrag och insatser till 
externa mottagare. FXM har vidare levererat 
rapporter baserade på underlag som 
erhållits/inhämtats i samband med utlandsresor. 
 
År/utfall  2013 2012 
Analyser m.m. 64 33 
Kostnad tkr 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. 
  

4.2 Verksamhetsgren 
Exportfrämjande 

Inom verksamhetsgrenen sker myndighetens stöd 
till försvarsindustrisatsningar 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 spänner från enskilda 
medarbetares stöd i exportsammanhang, till större 
arrangemang där t.ex. uppdrag ges åt annan 
myndighet (Försvarsmakten, FMV och FOI) att 
stödja försvarsindustriaktiviteter under mässor, 
vid förevisningar eller andra arrangemang.  
 
 
Prestation 1: Genomförda 
exportstödsaktiviteter 
 
Inledning 
Genomförda exportstödsaktiviteter består av 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. 
 
Vid planering, samordning och genomförande av 
mässor och konferenser utomlands har FXM 
framförallt ett viktigt samarbete med ambassader 
och försvarsattachéer i respektive land. 
 
Genomförda aktiviteter har vidareutvecklat FXM:s 
samverkan med andra aktörer inom såväl försvars- 
och säkerhetsindustrin, försvarsmyndigheter som 
den politiska nivån. Deltagande sker nu mer 
samordnat och därmed effektivt. 



15/38 

 
 
Resultat & analys – Genomförda 
exportstödsaktiviteter 
 
År/utfall 2013 2012 

Mässor arr. 4 6 

Annat mäss.delt. 11 - 

MoU 11 - 

Int koordineringsmöten 6 - 

Andra aktiviteter 16 - 

Totalt 48 6 
Kostnad tkr 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.  
 
Under året har FXM deltagit vid mässor och 
utställningar i prioriterade länder. Deltagandet i 
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. 
 
I samband med mässan DSEi i London deltog FXM 
som del av en större Sverigemonter i samarbete 
med SOFF. Industrin gavs möjligheter att förevisa 
sina produkter ombord på två svenska 
minjaktfartyg som deltog. FXM höll också ett 
anförande vid DSEi där myndigheten lyfte fram 
flygindustrin i Sverige som ett bra exempel på 
vikten av internationella partnerskap, 
konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva 
produkter och system for att säkerställa önskvärd 
operativ förmåga. 
 
Vidare koordinerade FXM svenskt deltagande på 
mässorna MAST 2013 i Polen, Langkawi i 
Malaysia, IMDEX i Singapore, Pacific 2013/Sea 
Power Conference 2013 i Australien, alla med 
delegationer från svenska myndigheter.  I samband 
med mässorna gavs goda tillfällen till fördjupade 

samtal med såväl höga befattningshavare inom och 
utom landet som industriföreträdare.   
 
Myndigheten besökte bland annat Brasilien i 
december 2013. I bakgrunden för besöket fanns 
den stora flygupphandling där då inget typval ännu 
skett, men syftet var inte minst att stödja svenska 
företag med intressen inom mark- och sjöområdet. 
Den 18 december meddelade Brasilien att de har 
för avsikt att upphandla Gripen och inleda 
förhandlingar med Saab och med svenska staten 
avseende möjlig interimslösning fram till dess att 
de nya Gripenflygplanen är på plats. 
 
FXM har även lagt flera uppdrag 
försvarsmyndigheterna avseende främjande i 
Brasilien. I detta sammanhang kan särskilt lyftas 
fram de uppdrag som lagts på FOI, FMV och FM 
att stödja den kurs i innovation som genomförs på 
Saabs initiativ för officerare i brasilianska armén.  
 
Generaldirektören besökte USA i september för att 
tala vid den amerikanska partnerkonferensen 
Common Defence (COMDEF) gällande 
internationellt samarbete och konkurrenskraft 
samt för bilaterala möten med amerikanska 
myndighetsrepresentanter. FXM deltog även vid 
AUSA och deltog där bl.a. i det 
exportkoordineringsmöte som 
Utrikesdepartementet (UD) leder. 
 
FXM har under 2013 lagt ett uppdrag på MoU-
kontoret att särskilt stödja små och medelstora 
företag samt rapportera om större upphandlingar 
och förändringar på den amerikanska marknaden. 
Genom uppdrag till MoU-kontoret och det 
informationsseminarium som industrin bjudits in 
att delta i har FXM under 2013 verkat för att öka 
svenska företags kunskap om den amerikanska 
marknaden. 
 
FXM har under 2013 genomfört en rad aktiviteter 
riktade mot den kanadensiska marknaden. 
Huvudsyftet med dessa aktiviteter har varit att 
kartlägga de olika aktörerna och att skapa 
förutsättningar för att FXM skall kunna verka i 
relation till företag och myndigheter. Bl.a. har FXM 
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genomfört ett informationsseminarium i 
Stockholm, avseende svenska myndigheters och 
företags verksamhet i relation till Kanada.  
 
Vidare koordinerade FXM ett svenskt deltagande 
på mässorna - MAST 2013 i Polen, Langkawi i 
Malaysia, IMDEX i Singapore, IDEX-mässan i 
Förenade Arabemiraten, Dubai Airshow, Pacific 
2013/Sea Power Conference 2013 i Australien, 
konferensen Globsec den 12-14 april i Bratislava -
med delegationer från svenska myndigheter. I 
samband med mässorna gavs goda tillfällen till 
fördjupade samtal med såväl höga 
befattningshavare inom och utom landet som 
industriföreträdare.  
 
Under 2013 har FXM medverkat i MoU-samtal 
med USA, Storbritannien, Tyskland, Polen, 
Österrike, Estland, Lettland, Litauen, Italien, 
Australien, Indien, Thailand, Malaysia och 
Singapore i syfte att bygga långsiktiga relationer 
med dessa länder främst rörande 
försvarsindustrirelaterade frågor.   

Prestation 2: Lämnade exportstödsuppdrag  
 
Inledning  
Prestationen består av antal uppdrag avseende 
exportfrämjande verksamhet grundade på 
beviljade ansökningar från företag. 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. Exportstödsuppdrag kan bl.a. omfatta 
Försvarsmakten, FOI och FMV. 
 
Under 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. 

Alla ansökningar som har inkommit till FXM har 
medfört arbetsinsatser i varierande omfattning, 
men endast beviljade ansökningar som har lett 
tillexportstödsuppdrag omfattas av prestationen. 
Av de totalt 106 inkomna ansökningarna har 71 
beviljats. Av de ej beviljade ansökningarna har 

skälet i tio fall varit avsaknad av försvarsnytta och i 
elva fall har ansökan återtagits. I övrigt pågår 
handläggning i 14 ärenden. 
 
Resultat & analys – Lämnade 
exportstödsuppdrag 
 
År/utfall 2013 2012 2011 

Antal 71 76 78 
Kostnad tkr 1 196 1 663 - 

Anm. Prestationerna definierades år 2012 varför 
jämförelsevärden för 2011 saknas. 
 
I regleringsbrevet för 2013 (se Återrapportering av 
uppdrag i RB) framkom att myndigheten under 
året skulle införa en modell som innebar en utökad 
grad av avgiftsfinansiering av verksamheten.  Mot 
denna bakgrund införde FXM en avgift den 1 april 
2013 för handläggning av inkomna ansökningar 
från företagen angående exportfrämjande 
verksamhet. 
 
De uppdragsmottagande myndigheterna ges som 
särskild del av uppdraget även i uppgift att till 
FXM också rapportera erfarenheter från 
genomförandet av exportstödsaktiviteten. 
 
Industrin har genom FXM:s uppdrag till bland 
annat Försvarsmakten sannolikt erhållit ökade 
förutsättningar för att framgångsrikt delta i 
utländska upphandlingar. 
  
Företagens dialog med FXM:s avseende i vilken 
form främjande kan ges, har på ett märkbart sätt 
ökat förståelsen hos båda parter för vilka 
möjligheter till samarbete och samverkan det finns 
inom försvarsexportsektorn. 
 
Under året har FXM, inom samtliga regioner 
lämnat exportstödsuppdrag till andra 
försvarsmyndigheter gällande mark-, marin- och 
flygdomänerna. 
 
Inom ramen för en österrikisk förfrågan om köp av 
bandvagn Bv 206 and BvS10 har myndigheten 
beviljat ansökningar som bedöms positivt kunna 
påverka eftermarknadsskedet vid en affär mellan 



17/38 

 
 
Österrike och svenska staten. Affärsdiskussioner 
pågår mellan svenska försvarsmyndigheter och 
Österrike. 
 
Den australiska armén har gjort ett besök vid 
Försvarsmaktens Skyddscentrum i Umeå genom 
en exportstödsansökan.  Erfarenhetsutbyte och 
kostnadsdelning mellan Australien och Sveriges 
försvarsmakter vid en vidareutveckling av 
utrustning är målsättningen för resultat av 
besöket. 
 
FXM har genomfört en ansökan om att genomföra 
utbyte med den brasilianska armén under 2013. 
Myndigheten gav uppdrag till FOI, FMV och FM 
att stödja en utbildningsinsats i Sverige under 
hösten 2013. Syftet var att öka kunskapen hos den 
brasilianska armén om hur svenska 
försvarsmyndigheter samarbetar i frågor rörande 
forskning, kravställning och anskaffningsfrågor.   

Prestation 3: Lämnade anbud/offerter 
Inledning  
Prestationen avser antalet expedierade 
anbud/offerter i form av tre kategorier: 

• Request For Information (RFI) 
• Request For Quotation (RFQ) 
• Request For Proposal (RFP). 

 
Dessa avser anbud/offerter i samband med 
uthyrning/leasing/försäljning av försvarsmateriel 
såsom Gripensystemet, stridsfordon eller ubåtar 
etc. Även anbud/offerter som FXM lämnar till 
industrin och andra myndigheter ingår. 
 
Prestationen avser ej försäljning på uppdrag av 
Försvarsmakten, som redovisas under en egen 
prestation. 
 
Resultat & analys – Lämnade 
anbud/offerter 
 
År/utfall 2013 2012 
Antal 5 7 

Kostnad tkr 9 153 17 179 
Anm. Prestationerna definierades år 2012 varför 
jämförelsevärden för 2011 saknas. 

 
De fem offerterna utgörs bland annat av tre anbud 
till thailändska flygvapnet avseende drift och 
underhållsavtalets olika delar samt det omfattande 
anbud som ligger till grund för kontraktsförslaget 
med schweiziska upphandlingsorganisationen 
Armasuisse. 
 
Flertalet dialoger har förts med både befintliga och 
potentiella samarbetspartners såsom Slovakien, 
Belgien, Danmark där det ökade intresset kan 
komma att generera begäran om offerter och 
anbud. 

FXM har lämnat ett flertal beställningar och 
uppdrag inom exportfrämjande verksamhet. 

FXM marknadsföring och pågående förhandlingar 
har även resulterat i ett ökat intresse för svensk 
försvarsexport.  

Lämnade offerter och anbud till kunder har 
resulterat i beställningar som gynnar såväl 
industrin som Försvarsmaktens långsiktiga 
materielförsörjning. 
 
Under året har FXM bedrivit intensiva 
förhandlingar med Schweiz angående landets köp 
av nästa generations JAS 39 Gripen, den så kallade 
Gripen E. Parterna följer den plan som togs fram 
2012 och ett avtalsutkast paraferades den 16 
augusti. Därefter genomfördes den slutliga 
parlamentariska behandlingen i Schweiz i 
samband med parlamentsessionen under 
september månad, vilket utmynnade i ett 
godkännande av landets köp av 22 stycken 
Gripen E. Den 18 maj kommer Schweiz genomföra 
en folkomröstning om Gripenanskaffningen. 
 
Under hösten har parterna även genomfört 
förhandlingar avseende en interimslösning som 
innebär att Schweiz hyr elva stycken Gripen C/D i 
syfte att förbereda sig för Gripen E. Dessa 
förhandlingar bedöms avslutas under våren 2014. 
Interimslösningen godkändes parlamentariskt i 
samband med behandlingen av försvarsbudgeten i 
samband med parlamentssessionen under 
december månad. 
 



18/38 

 
 
FXM har omförhandlat avtalet med Tjeckien som 
innebär att Tjeckien hyr 14 stycken Gripen C/D till 
och med 2015. Under 2013 gjorde parterna en 
principöverenskommelse om förlängning av det 
befintliga avtalet till 2027. Avtalet är 
färdigförhandlat, det som återstår är för den 
tjeckiska och svenska regeringen att fatta beslut i 
frågan innan signering av avtalet kan ske.  
 
Under 2013 lämnades tre offerter för underhåll till 
Royal Thai Air Force (RTAF). Den första offerten 
rör underhåll och pooling för Gripen C/D. Den 
andra rör underhåll och pooling för 
luftövervakningssystem Erieye och den tredje och 
sista rör underhåll för Robot 15 (RB 15F). 
 
 
4.3 Verksamhetsgren 

Avtalsförvaltning 
Verksamhetsgrenen avser förvaltning av befintliga 
mellanstatliga kontrakt och relaterade avtal. Med 
detta avses befintliga kontrakt upprättade i 
samband med uthyrning/leasing av 
försvarsmateriel så som t.ex. Gripen för ett land. 
Med förvaltning av kontrakt avses att följa upp de 
åtaganden Sverige har genom dessa avtal tecknade 
av eller överförda till FXM. Det kan ske genom 
deltagande i stödgrupper, i 
uppföljningsverksamhet genom styrande organ s.k. 
Joint Steering Committee (JSC), högnivåmöten i 
kundlandet samt genom ekonomisk uppföljning 
via uppdragstagande myndighet (FMV och FM) 
eller i annan form.  
 

 

Delegation från thailändska flygvapnet på besök 
 

Prestation Förvaltning av befintliga avtal 
Inledning 
Prestationen utgörs av förvaltning av befintliga 
avtal upprättade i samband med uthyrning/leasing 
av försvarsmateriel främst Gripen till ett annat 
land. I prestationen ingår myndighetens 
avtalsförvaltning mellan FXM, industrin och andra 
myndigheter. 
 
Resultat & analys– Förvaltning av befintliga 
avtal 
 
År/utfall 2013 2012 2011 
Antal 15 5 5 
Kostnad tkr 3 910 1 027 - 

Anm. Prestationerna definierades år 2012 varför 
jämförelsevärden för 2011 saknas. Under 2013 så har 
myndigheten fler avtal att förvalta, definitionen har 
dessutom utökats till att innehålla även relaterade avtal. 
FXM lägger också ökad vikt vid uppföljningen av avtalen 
bland annat i syfte att säkerställa kostnadseffektivitet 
 
Nedan redovisas förvaltningen av befintliga avtal. 
 
Tjeckien  
Leveransavtalet avser leverans och support av 
Gripen till Tjeckien. FXM har avtalat med FMV om 
genomförandet av åtagandet mot Tjeckien. Utöver 
detta finns ett avtal med Tjeckien rörande leverans 
av navigationsdata. Förvaltningen av avtalen har 
genomförts genom koordineringsmöten, 
uppföljningar och övrig redovisning.  
 

Ungern  
Leveransavtalet avser leverans och support av 
Gripen till Ungern. FXM har avtalat med FMV om 
genomförandet av åtagandet mot Ungern. Utöver 
detta finns ett avtal med Ungern rörande leverans 
av flygsäkerhetsutrustning. Förvaltningen av 
avtalen har genomförts genom 
koordineringsmöten, uppföljningar och övrig 
redovisning.  
 
Thailand 
Det finns totalt sex avtal som förvaltas mot 
Thailand. Två avtal avser leveranser av Gripen och 
ett avtal avser reservmateriel för Gripensystemet. 
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Utöver detta finns tre supportavtal avseende 
Gripen, Saab 340 respektive RBS 15. Förvaltningen 
av de avtal som ligger inom regionen har fortsatt 
på ett tillfredsställande sätt under året. Ett antal 
koordineringsmöten med avtalslandet har 
genomförts. 
 
 
4.4 Verksamhetsgren 

Uppdragsförsäljning 
Verksamhetsgrenen omfattar försäljning av 
Försvarsmaktens övertaliga materiel på uppdrag av 
Försvarsmakten. Försäljningarna har genomförts 
till svenska och utländska myndigheter samt 
företag inom försvars- och säkerhetsindustrin i 
Sverige och i andra länder vilket också utgör 
verksamhetsgrenens prestation.  
 
Under verksamhetsåret har tjugotre kontrakt 
slutits. Försäljningarna har omfattat såväl hela 
materielsystem som enstaka produkter.  
 
I slutet av december 2012 slöt FXM ett upp till fyra 
år långt ramavtal med en kommissionär, Kvibergs 
Överskottslager AB i Göteborg. Avtalet omfattar 
försäljning av främst mängdmateriel och fordon.  
 
Inom verksamhetsgrenen uppdragsförsäljning 
återfinns en prestation som beskrivs nedan. 
 
Prestation Försäljningsverksamhet på 
uppdrag från Försvarsmakten 
 
Resultat & analys - Försäljningsverksamhet 
på uppdrag från Försvarsmakten 
 
År/utfall 2013 2012 2011 
FXM försäljning 23 32 25 
Försäljning kommissionär 6 - - 
Kostnad tkr 2 548 3 350 7 020 

Antalet uppdrag är helt och hållet avhängigt av vilka 
avvecklingsbeslut som fattas inom  
Försvarsmakten inom ramen för materielplanen. 
 

Trenden är ett minskat antal uppdrag från 
Försvarsmakten och detta bedöms delvis bero på 

deras prioritering av avvecklingsverksamheten 
under året.  

Jämfört med 2012 är antalet slutna avtal färre men 
här skall även tillgodoräknas de uppdrag som FXM 
har lämnat till kommissionären. 

Försäljningen av övertalig materiel uppgick till 
omkring 28 miljoner kronor. 

Exempel på genomförda försäljningar under 
2013 är Stridsbåt 90 H, försöksfartyg Sökaren, 
HMS Fårösund samt försäljningar i samband 
med den pågående avvecklingen i Afghanistan. 
Därtill har avyttring skett av kvarvarande 
anläggningar i Kosovo i samband med att Sverige 
avslutade sitt uppdrag inom KFOR (Kosovo 
Force). 

 

 

HMS Fårösund 

 

Under året har FXM lämnat sex uppdrag till 
kommissionären avseende försäljning av 
mängdmateriel och fordon.  

 

FXM har skapat försvarsnytta genom att, dels 
försvarsmaktens förrådsytor har kunnat frigöras, 
dels att ledtiderna har kortats genom att i hög grad 
utnyttja avtalet med kontrakterad kommissionär.  
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5 Återrapportering enligt FXM 
regleringsbrev 2013 

5.1 Ökad transparens 
FXM Regleringsbrev 2013 
1.2 Transparens 
Myndigheten ska bedriva sin verksamhet på 
sådant sätt att den bidrar till ökad transparens 
inom myndighetens verksamhetsområde. 
 
Återrapportering 
Myndigheten ska redovisa vilka aktiva åtgärder 
som vidtagits för ökad transparens inom 
myndighetens ansvarsområde samt vilken effekt 
åtgärderna haft. Myndigheten ska även redovisa 
vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av 
korruption som ställs på de företag myndigheten 
stödjer med exportfrämjande aktiviteter samt 
vilka aktiviteter som vidtagits för att den egna 
myndighetens personal ska kunna verka för 
regelefterlevnad och bekämpande av korruption. 
 
Ökad transparens 
Precis som tidigare år har FXM bjudit in såväl 
svenska som utländska journalister till 
myndigheten för att berätta om FXM:s arbete. Så 
mycket som möjligt av myndighetens verksamhet 
som bedöms vara av allmänintresse publiceras på 
webbplatsen - med undantag för sekretessbelagd 
information. En publikation som beskriver 
myndighetens arbete under fjolåret, ”Händelser 
2012”, publicerades på internet och distribuerades 
i såväl tryckt som digitalt format till företag, 
myndigheter och andra som visat intresse för vår 
verksamhet.  Från och med 2013 är FXM:s 
årsredovisning i allt väsentligt öppen. 
 
Under året har FXM också vid ett antal seminarier 
bidragit till att synliggöra vikten av export och 
internationellt samarbete som en viktig del i 
myndighetens strävan att bidra till information och 
förståelse för verksamheten. Dessa har också rönt 
positiv respons i avnämarundersökningen och i 
dialoger med företag och branschorganisationer. 
 

FXM har också publicerat ett dokument om hur 
myndigheten arbetar med att inrikta och prioritera 
försvarsexportverksamheten i syfte att underlätta 
förståelsen för hur arbetet bedrivs. Ett beskrivande 
dokument som på ett fördjupat sätt beskriver den 
förvarsnytta som uppträder vid export av Gripen-
systemet har tagits fram. Syftet är att det ska vara 
ett referensdokument för FXM men också för 
andra försvarsmyndigheter och Regeringskansliet i 
de försvarsnyttoanalyser som behöver göras i 
samband med den enskilda analysen av en 
exportmöjlighet. 
 
Representanter från FXM har deltagit i en rad olika 
seminarier och föreläsningar, bland annat i 
Almedalen, på myndighetens årliga 
Försvarsexportdag i Karlskoga, Försvarshögskolan, 
Försvarsföretagsdagarna, på försvarsmässan DSEi, 
på National Press Club i Washington, med flera. 
 
De olika informationssatsningarna under året har 
på olika sätt bidragit till ökad kännedom och 
kunskap om FXM hos allmänhet, företag, 
samverkande myndigheter och media. Besöken på 
myndighetens webbplats har under senaste två 
åren legat stabilt, dock kommer toppar under 
mediala händelser inom myndighetens fält.  
 
I takt med att myndigheten och den verksamhet 
som bedrivs blir mer känd ökar transparensen. Det 
blir tydligare vilka resurser som staten använder 
inom försvarsexportområdet, vilka aktiviteter som 
utförs och var man hittar information om detta.   
 
Antikorruptionsaktiviteter 
I den interna etikpolicyn med riktlinjer klargörs att 
FXM:s verksamhet ska genomsyras och 
kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt med 
höga krav på såväl egen personal som på 
samverkande företag och organisationer. 
Korruption accepteras inte i någon form, FXM 
medverkar inte i affärer där korruption 
förekommer och eventuella misstankar om brott 
ska polisanmälas.   
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Årets interna antikorruptionsarbete har utgått från 
Riksrevisionens rapport ”Statliga myndigheters 
skydd mot korruption”. Rapporten visar på brister 
i myndigheters antikorruptionsarbete och ger 
rekommendationer för hur dessa kan hanteras. 
Med rapporten som utgångspunkt har anställda på 
myndigheten arbetat i grupper med 
värdegrundsfrågor, med att se över 
korruptionsrisker och tillsammans diskuterat hur 
medarbetarna vill att en rutin för anmälan av 
misstankar om korruption ska se ut. Före 
grupparbetena anordnades ett seminarium med 
Institutet mot mutor, om svensk lagstiftning på 
området, myndigheters ansvar och etikfrågor.  
 
När det gäller FXM:s antikorruptionsarbete 
gentemot företagen gäller givetvis fortfarande att 
ett företag ska skriva under en 
antikorruptionsförsäkran för att få stöd från 
myndigheten. 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.  
 
I november anordnade FXM, tillsammans med 
Folk och försvar, branschorganisationen SOFF 
och Transparency International ett seminarium 
på temat ”Korruptionsrisker – hur ser 
försvarssektorn ut?”. FXM bjöd in alla företag 
som myndigheten har kontakt med. 
Transparency International har gjort flera studier 
fokuserade på försvarsföretag och staters 
försvarsbudgetar och försvarsmyndigheter. 
Organisationens representant redogjorde under 
seminariet för deras arbete och gav tips på hur 
man kan arbeta mot korruption. Två 
företagsrepresentanter berättade hur 
antikorruptionsarbetet ser ut hos dem. FXM:s 
generaldirektör deltog i en paneldebatt. Även två 
riksdagsmän från Vänsterpartiet respektive 
Moderaterna deltog i en paneldebatt. Seminariet 
blev mycket välbesökt. 
 

Regelefterlevnad 
I riktlinjerna till den interna 
exportfrämjandepolicyn framgår bl.a. att export 
och marknadsföring som inte erhåller nödvändiga 
tillstånd inte ska främjas av FXM. Företag som 
ansöker om exportfrämjande ska i 
ansökningsblanketten uppge om det finns ett 
förhandsbesked eller anbudsunderrättelse från 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP). FXM 
kontrollerar uppgifterna för att säkerställa att 
nödvändiga tillstånd finns innan en ansökan kan 
bifallas. Denna kontroll säkerställer att FXM:s 
verksamhet bedrivs inom ramen för den statliga 
exportkontrollen. 
 
Nya interna regelverk presenteras muntligen på 
personalmöten och det interna regelverket finns 
tillgängligt för all personal på myndighetens 
intranät. I enlighet med myndighetens 
beslutsordning granskar och godkänner 
chefsjuristen underlagen inför beslut av 
myndighetens ledning. Juridikavdelningen ger 
även stöd när beslut ska fattas på övriga nivåer 
inom FXM och om tolkningssvårigheter 
uppkommer avseende interna eller externa 
regelverk.  
 
FXM har inrättat och tillsatt en funktion för 
internrevision. Internrevisorn rapporterar direkt 
till generaldirektören och utför en oberoende och 
objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet. 
 
5.2 Tjänstexport  
FXM har inte bedrivit någon 
tjänsteexportverksamhet under 2013. 
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5.3 Regleringsbrevsuppgifter vilka 

återredovisas på annat sätt: 
 
5.3.1 Återrapportering av kostnader 

och intäkter vid export 
Uppdrag i FXM Regleringsbrev 2013 
4. Återrapportering av kostnader och intäkter vid 
export 
Myndigheten ska i samverkan med 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk 
redovisa intäkter, kostnader och bedömda 
ekonomiska risker i samband med 
vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av 
försvarsmateriel och materielsystem uppdelat per 
exportaffär. Myndigheten ska även redovisa 
kostnader, inklusive kostnadsminskningar, 
intäkter och risker i samband med utveckling som 
kan uppstå som en följd av exportaffärer 
 
FXM har till regeringskansliet översänt en 
återrapportering av kostnader och intäkter per 
exportaffär.2  
 
5.3.2 Avnämarundersökning 
Uppdrag i FXM Regleringsbrev 2013 
7. Avnämarundersökning 
Myndigheten ska under 2013 genomföra en 
undersökning av hur myndighetens avnämare, 
såväl företag som andra myndigheter, uppfattar 
att myndigheten bidragit till deras verksamhet. 
 
Utfört arbete 
Inför undersökningen3 beslutade myndigheten att 
utgå från myndighetens instruktion: anser 
Försvarsmakten att vi bidrar till deras långsiktiga 
materielförsörjning och anser ISP att vi bedriver 
vårt arbete i nära samverkan med dem? Företag 
tillfrågades om de uppfattar att FXM bidragit till 
deras verksamhet. 
 
Fem olika typer av avnämare identifierades: 
Försvarsmakten, ISP, stora företag som arbetat 
mycket med FXM, småföretag som arbetat med 
FXM och småföretag som aldrig anlitat FXM. Den 
sista gruppen inkluderas för att ta reda på varför de 

                                                             
2 FXM 2014/12/65:1 
3 FXM 2013/17/499:14 

valt att inte anlita FXM. Är det för att de inte 
känner till myndigheten? Är det för att de ej haft 
behov? Djupintervjuer per telefon med drygt fyrtio 
avnämare genomfördes. De svaren gav konkret 
information om uppfattningar och 
förbättringsområden. 
 
Slutsatser av undersökningen 
Undersökningen visade att de tillfrågade ansåg att 
det är positivt och viktigt att FXM finns. 
 

• 86 % på Försvarsmakten anser att FXM är 
till nytta i viss, hög eller mycket hög 
utsträckning. 

• 58 % var positiva eller mycket positiva till 
FXM. 

• 67 % av de stora företagen anser att FXM 
bidragit positivt till deras ekonomiska 
resultat. 

• 100 % av de stora företagen anser att FXM 
tillför värde till dem.  

• 70 % av de små och medelstora företagen 
anser att FXM bidragit till nya kontakter 
och nätverk. 

 
Skapandet av myndigheten har enligt avnämare 
tydliggjort försvarsmyndigheternas roller, skapat 
en helhetssyn på exportfrågorna och innebär att 
exportkompentensen är samlad under ett tak. Från 
Försvarsmakten sades att tack vare FXM har 
exportfrågorna satts i ett strategiskt och 
försvarspolitiskt sammanhang. Men det 
framkommer även synpunkter från företag på att 
FXM:s roll måste bli tydligare och samordningen 
och informationsdelningen mellan myndigheterna, 
inklusive regeringskansliet, måste bli bättre. Man 
uppfattar att olika statliga delar verkar hellre dela 
information med företag än med varandra. FXM 
bör även tydligare verka för fler kontaktytor i 
främjande sammanhang, exempelvis på mässor.  
 
FXM:s inriktningsdialog får uppskattning i 
undersökningen såväl av Försvarsmakten som de 
företag som deltar. Inriktningen gör exportarbetet 
mer strategiskt och genomtänkt. Det framhålls att 
den stora nyttan med FXM är att myndigheten ser 
till helheten och ser en skillnad i hur verksamheten 
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tidigare behandlades som enskilda 
materielärenden utan strategiskt sammanhang. 
  
Flera respondenter anser att myndigheten har för 
begränsade resurser i förhållande till de uppdrag 
man förväntas genomföra. I detta sammanhang 
framkommer att arbetet med Jas 39 Gripen kräver 
stora resurser. Det gör att det generella 
främjandearbetet blir lidande. Detta påpekar 
företag, både mindre företag och företag som är 
land- och sjösystemsorienterade, som efterfrågar 
mer stöd med kontakter, på mässor och i sin 
marknadsföring. Flera företag tycker också att 
informationen gällande vad FXM kan bidra med 
kan bli tydligare.  
 
De industridagar och seminarier FXM anordnar, 
inte minst myndighetens årliga försvarsexportdag i 
Karlskoga, är uppskattade bland de tillfrågade. 
Som FXM:s styrkor lyfter flera respondenter fram 
kompetens och bemötande.  
 
Sammanfattningsvis anser företagen att FXM 
bidrar till deras verksamhet främst när det gäller 
trovärdighet och stöd till deras varumärke men 
även nätverksmässigt och kompetensmässigt. Även 
Försvarsmakten anser att FXM adderar nytta. 
Tydligast ser Försvarsmakten detta i den 
kostnadsdelning som samarbeten med andra 
Gripenländer ger. Av respondenterna inom 
Försvarsmakten anser 86 procent att FXM är till 
nytta i viss, hög eller mycket hög utsträckning.  
 
5.3.3 Rapporteringsskyldighet 
Uppdrag i FXM Regleringsbrev 2013  
8. Rapporteringsskyldighet 
Myndigheten ska, om möjligt, inom 24 timmar 
från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport 
till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) 
från de internationella högnivåmöten som 
representanter från myndigheten deltagit i. 
 
Myndigheten har en rapporteringsskyldighet 
avseende de högnivåmöten som genomförs. FXM 
rapporterar när påkallat skriftligen inom 24 
timmar från sådana möten till 
Försvarsdepartementet. 

 
5.3.4 Utvecklad resultatredovisning 
Uppdrag i FXM Regleringsbrev 2013 
Utvecklad resultatredovisning 
Myndigheten ska senast den sista september 2013 
redovisa sitt arbete med att utveckla 
resultatredovisningen i myndighetens 
årsredovisning avseende bl.a. kostnader för 
prestationer och hur verksamheten bidrar till 
försvarsnyttan. 
 
FXM har återrapporterat uppdrag 3.9 Utvecklad 
resultatredovisning i RB 2013 och därmed lämnat 
en redovisning av FXM:s arbete med att utveckla 
resultatredovisningen i myndighetens 
årsredovisning avseende bland annat kostnader för 
prestationer och hur verksamheten bidrar till 
försvarsnyttan.4  

5.3.5 Avgiftsfinansiering 
Uppdrag i FXM Regleringsbrev 2013 
10. Avgiftsfinansiering 
Myndigheten ska under 2013 införa en modell 
som innebär en utökad grad av 
avgiftsfinansiering av verksamheten 
 
Utfört arbete 
I februari 2013 beslutade FXM att införa avgifter 
för exportstödet till företag.5 Beslutet innebär att 
vid ansökan från företag gällande FXM:s och andra 
försvarsmyndigheters resurser tas en fast avgift ut 
om 8000 kr, baserat på självkostnader, per 
hanterad ansökan. Vid konferenser och seminarier 
anordnade av FXM tas en anmälningsavgift ut för 
att täcka merkostnader motsvarande upp till full 
kostnadstäckning. Vid ansökan gällande FXM:s 
resurser i övrigt (t.ex. medverkan vid externa 
seminarier som talare, moderator, mm) kan 
merkostnader ersättas av ansökande part. För 
ansökningar om exportstöd började avgiften gälla 
från 1 april 2013. I samband med införandet 
genomfördes informations- och 
kommunikationsaktiviteter för att underlätta 
övergången till avgiftsfinansiering.  
 

                                                             
4 FXM 2013/11/529:1 
5 FXM 2012/579:2 
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Bedömning 
Avgiften kommer att utvärderas under 2014 andra 
kvartalet då avgiften kommer ha funnits under tolv 
månader. 
 
5.4 Effektiv och god hushållning 
Rapportering enligt RB 2013: Myndigheten ska 
genom resultatindikatorer, nyckeltal, eller på 
annat sätt visa att myndighetens verksamhet 
bedrivs effektivt och med god hushållning. 
Verksamheten ska analyseras och kommenteras 
samt redovisas så attanslagsförbrukningen för 
respektive verksamhetsområde och funktion 
framgår. Myndigheten ska även redovisa hur stor 
andel av anslaget som förbrukas för köp av 
konsulttjänster. 
 
Utfört arbete 
FXM har valt att för redovisningen av 2013 inte 
använda resultatindikatorer för att åskådliggöra 
effektivitet i verksamheten. Skälet är att FXM har 
varit i ett uppbyggnadsskede och att basåret för 
nyckeltalen bedöms ha uppnåtts först 2013. Även 
om stödfunktioner fanns från början medan 
verksamheten successivt byggdes upp, skulle 
nyckeltal och indikatorer visa ökningar varje år 
som inte vore ett effektivitetsmått utan mer är en 
effekt av att verksamheten kommer på plats. FXM 
har därför valt att använda metoden att beskriva 
hur myndigheten arbetar för att åstadkomma 
effektivitet och god hushållning. 
 
Från 2014 kommer nyckeltal att börja redovisas då 
basår med bedömt full verksamhet nu finns att 
jämföra med. Följande exempel kan ges på 
myndighetens arbete för att uppnå effektivitet i 
verksamheten: användande av statens ramavtal, 
användande av Statens servicecenter för delar av 
ekonomi- och personaladministrativt arbete samt 
samutnyttjande med andra myndigheter av 
telefoni, lokalvård, tryckeri. 
 
Enligt regleringsbrevet ska FXM ange hur stor del 
av anslaget som används för köp av 
konsulttjänster. FXM väljer att för denna 
återrapportering använda kontogrupp 578 
”Konsulttjänster” enligt statsredovisningen som 

definition.  Under 2013 har 4 822 tkr (8 procent) 
av anslaget använts för köp av konsulttjänster 
vilket är en minskning mot 2012 då 11 procent 
användes. Merparten av kostnaden 2013 är köpta 
tjänster, inslaget av rena konsultjänster är 
begränsat. De största posterna är Statens Service 
Center, inhyrd personal för tidsbegränsade 
vakanser, receptions- och bevakningstjänster samt 
IT tjänster. 
 
Som framgår av tabellen ”Väsentliga uppgifter” på 
sid 28, har driftskostnad per anställd minskat 
jämfört med 2012 och 2011. Detta samtidigt som 
myndighetens verksamhetsvolym mätt i 
prestationstermer har varit konstant eller ökat. 
 
 
5.5 Personalförsörjning 
Under 2013 har 13 medarbetare rekryterats till 
myndigheten. Samtidigt har 7 personer avslutat 
sina anställningar, inklusive genom 
pensionsavgång. Möjligheter att finna medarbetare 
till de utlysta tjänsterna är fortsatt god med ett 
stort antal sökande till varje tjänst. 
 
Tre officerare vid Försvarsmakten har under 2013 
varit anställda på FXM och tjänstgjort som 
militärsakkunniga. Dessa anställningar fortsätter 
under år 2014. 
 
Kompetensutveckling 
FXM genomför årligen medarbetarsamtal med 
myndighetens medarbetare och grundinställningen 
är att myndighetens kompetensutvecklingsinsatser 
ska utgå från myndighetens behov. Jämfört med 
2012 är medarbetarna mer nöjda med sina 
medarbetarsamtal (källa medarbetarundersökning 
2013). En del i dessa samtal är att kartlägga 
behovet av strategisk och individuell 
kompetensutveckling. 
 
Medarbetare på FXM har land annat deltagit i 
informationsträffar, utbildningstillfällen, 
föreläsningar och konferenser anordnade av 
Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, 
Statens Servicecenter och Försvarsmakten. 
Medarbetare har genomgått utbildning inom bland 
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annat Indesign, kommunikativt ledarskap och 
offentlig upphandling. 
 
Under 2013 fortsatte de regelbundna 
lunchföreläsningarna, som startades 2012, där 
FXM bjuder in intressanta och relevanta föreläsare 
i kompetensutvecklingssyfte. Under året har tio 
lunchföreläsningar genomförts. Föreläsningarna 
har givits av såväl andra myndigheter som 
Försvarsmakten och organisationer som 
Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) och 
Institutet mot mutor. 
 
En myndighetsdag har genomförts under året. 
Gästföreläsare bjöds även då in och föreläste om 
interkulturell kommunikation, som är av en stor 
betydelse inom exportverksamhet, och 
kommunikativt ledarskap. 
 
Arbetsmiljö 
Vid regelbundna informationsmöten som leds av 
generaldirektören informeras alla medarbetare om 
myndighetens verksamhet och aktuella frågor. Det 
har genomförts 12 informationsträffar under året. 
Under året har införande och utveckling av 
arbetsplatsträffar (APT) pågått och alla 
avdelningar har kontinuerligt 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 
arbetsplaststräffar ut på myndighetens intranät. 
 
Två prokollförda skyddskommittéer har 
genomförts och en skyddsrond. Alla medarbetare 
har haft möjlighet att delta på en genomgång och 
översyn av brandskyddsutrustningen. 
 
FXM har haft Betania som leverantör av 
företagshälsovård under 2013. Förutom sedvanlig 
företagshälsovård har Betania genomfört 
ergonomiföreläsning, individuella 
ergonomigenomgångar och förläsning inom kost 
och motion för myndighetens medarbetare.  
 

En medarbetarundersökning genomfördes under 
hösten, handlingsplaner har arbetats fram 
avdelningsvis och åtgärdsarbetet pågår. 
 
Personalens idrottsförening X-sport har under året 
arrangerat aktiviteter på fritiden såsom bowling, 
klättring och go-cart. 
 
Arbetsmiljöarbetet sker i tät kontakt med 
myndighetens fackliga representanter. FXM har 
under året fått ett nytt skyddsombud. 
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Personalstatistik 
Det har varit 57 personer anställda på FXM under 
2013. Medeltalet anställda har varit 51 personer, 
varav 32 män och 19 kvinnor. 
 
Årsarbetskraft 
Antalet årsarbetskrafter har varit 40. Då har 
hänsyn tagits till antalet personer som har arbetat 
på FXM, om personer har börjat och slutat under 
året samt deltidsarbetande. 
 
 2013 2012 2011 

Kvinnor 13 13 15 
Män 27 29 24 
Total 40 42 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjukfrånvaro 
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. 
 
Frisknärvaro mäter hur stor andel av personalen 
som inte har en enda sjukdag under ett kalenderår. 
Frisknärvaron på FXM har under 2013 varit 49 %. 
 
 
Sjukfrånvaro % 2013  2012 

  
2011 

Totalt  0,9 1,3 2,3 
Andel 60 dagar eller mer 0,0 0,0 42,2 
Kvinnor  1,5 1,3 5,2 
Män  0,5 1,2 0,6 
Anställda          - 29 år - - - 
Anställda 30 år - 49 år 0,8 0,8 2,5 
Anställda 50 år - 0,9 2,0 1,9 

 
 
Antal Anställda (tillsvidare och tidsbegränsade) 
 
 31 dec 

2013 
1 jan 
 2013 

Medeltal 
2013 

Medeltal 
2012 

Medeltal 
2011 

Kvinnor 21 23 19 14 14 
Män 36 35 32 28 24 
Total 57 58 51 43 38 
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Sammanställning över väsentliga uppgifter 
 

(tkr) 

2013 2012 2011 2010 
(5 mån) 

     Låneram Riksgäldskontoret 
    Beviljad 10 000 15 000 20 000 20 000 

Utnyttjad 2 503 3 982 4 924 4 138 

     Kontokrediter Riksgäldskontoret 
    Beviljad  7 000 000 7 000 000 3 000 000 4 200 

Utnyttjad kredit  -1 972 137 -1 416 014 -1 562 867 0 

Tillgodohavanden 
    

934 002    0 27 394 - 
Netto -1 038 134 -1 416 014 -1 535 473 - 

     Räntekonto Riksgäldskontoret 
    Ränteintäkter 32 322 4 294 36 623 53 

Räntekostnader 8 232 34 242 11 962 0 

     Avgiftsintäkter 
    Avgiftsintäkter som disponeras 
    Beräknat belopp enligt regleringsbrev 5 000 5 000 10 000 4 200 

Avgiftsintäkter 1 420 830 1 988 941 2 852 974 1 600 

     Anslagskredit 
    Beviljad 2 027 2 276 2 400 1 140 

Utnyttjad 0 5 0 0 

     Anslag 
    Ramanslag 
    Anslagssparande 5 596 0 13 428 14 047 

varav intecknat 0 0 0 0 

     Bemyndiganden Inga Inga Inga Inga 

     Personal 
    Antalet årsarbetskrafter (st) 40 42 38 29 

Medelantalet anställda (st) 51 43 38 20 

     Driftkostnad per årsarbetskraft 1 593 1 677 1 696 868 
     
Kapitalförändring     
Årets 161 291 768 414 -1 449 067 7 
Balanserad -680 646 -1 449 060 7 0 
Summa -519 355 -680 646 -1 449 060 7 
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6 Finansiell redovisning 

6.1 Resultaträkning 
 
 

 
 
 
 
   

(tkr) Not 2013   2012 

     Verksamhetens intäkter 
    Intäkter av anslag 
 

61 878 
 

78 265 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 421 039 

 
1 988 956 

Finansiella intäkter 2 40 202 
 

31 639 
Summa 

 
1 523 119 

 
2 098 860 

     Verksamhetens kostnader 
    Kostnader för personal 3 -42 875 

 
-48 321 

Kostnader för lokaler 
 

-4 260 
 

-3 851 
Övriga driftkostnader 4 -1 292 277 

 
-1 242 281 

Finansiella kostnader 5 -20 908 
 

-34 395 
Avskrivningar och nedskrivningar 

 
-1 508 

 
-1 598 

Summa 
 

-1 361 828 
 

-1 330 447 

     Verksamhetsutfall 
 

161 291 
 

768 414 

     Uppbördsverksamhet 
    Intäkter av avgifter m.m. som inte 

disponeras 
 

122 802 
 

224 175 
Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 12, 20 -122 802 

 
-224 175 

Saldo 
 

0 
 

0 

     Årets kapitalförändring 6 161 291 
 

768 414 
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6.2 Balansräkning   

(tkr) Not 2013-12-31   2012-12-31 
TILLGÅNGAR 

    Immateriella anläggningstillgångar 
    Balanserade utgifter för utveckling 7 0 

 
92 

Summa 
 

0 
 

92 

     Materiella anläggningstillgångar 
    Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 793 

 
1 148 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 1 710 
 

2 742 
Summa 

 
2 503 

 
3 890 

     Fordringar 
    Kundfordringar 
 

578 243 
 

861 650 
Fordringar hos andra myndigheter 

 
1 275 

 
723 

Övriga fordringar 
 

0 
 

174 
Summa 

 
579 518 

 
862 547 

     Periodavgränsningsposter 
    Förutbetalda kostnader 10 2 127 

 
1 062 

Övriga upplupna intäkter 11 524 
 

3 024 
Summa 

 
2 651 

 
4 086 

     Avräkning med statsverket 
    Avräkning med statsverket 12 -5 687 

 
-224 170 

Summa 
 

-5 687 
 

-224 170 

     Kassa och bank 16 
   Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 

 
934 002 

 
660 000 

Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret  610 000   
Summa 

 
1 544 002 

 
660 000 

     Summa tillgångar 
 

2 122 987 
 

1 306 446 
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Kapital och skulder 
    (tkr) Not 2013-12-31   2012-12-31 

Balanserad kapitalförändring 13 -680 646 
 

-1 449 060 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 

 
161 291 

 
768 414 

Summa 
 

-519 355 
 

-680 646 

     Avsättningar 
    Övriga avsättningar 14 260 

 
180 

Summa 
 

260 
 

180 

     Skulder m.m. 
    Lån i Riksgäldskontoret 15 2 503 

 
3 982 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 16 1 972 137 
 

1 416 014 
Övriga krediter i Riksgäldskontoret 16 40 000 

 
40 000 

Skulder till andra myndigheter 
 

4 614 
 

8 315 
Leverantörsskulder 

 
1 029 

 
2 247 

Övriga skulder 17 7 238 
 

17 150 
Summa 

 
2 027 521 

 
1 487 709 

     Periodavgränsningsposter 
    Upplupna kostnader 18 614 561 

 
499 203 

Summa 
 

614 561 
 

499 203 

     Summa kapital och skulder 
 

2 122 987 
 

1 306 446 
     



31/38 

 
 
6.3 Anslagsredovisning 
   

Redovisning mot anslag 

       Anslag        

 (tkr) Not Ing. över 
förings 
belopp 

Årets till 
delning 
enl. regl 

brev 

Totalt 
disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 
överförings- 

belopp 

Uo 6 1:12 
Ramanslag  
FXM  
ap.1 
FXM 
- del till FXM 

19 -5 67 479 67 474 -61 878 5 596 

       Summa   -5 67 479 67 474 -61 878 5 596 

        

Redovisning mot inkomsttitel 
   

       Inkomsttitel   Beräknat   Inkomster 
  (tkr) Not belopp     
  

       3312 017 
      Övriga inkomster av 

försåld egendom 20 0 
 

-122 802 
  

       Summa   0   -122 802 
         

Återtagande totalt per exportaffär, specificeras i 
enlighet med regleringsbrevet 2013    
Affär 1    - 21 000   
Affär 2    -35 802   
Affär 3    -66 000   
Summa    -122 802   
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6.4 Tilläggsupplysningar och 
noter 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) 
om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma. 
 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndighetens 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 3 
januari. Brytdagen föregående år var den 4 
januari. Efter brytdagen har fakturor 
överstigande 20 tkr bokförts som 
periodavgränsningsposter. Motsvarande 
beloppsgräns föregående år var 20 tkr. 
 
Kostnader för kontraktförhandlingar avseende 
mellanstatliga avtal har tagits mot anslaget 
fram till dess att avtal har slutits. 
 
Upplysningar om avvikelser 
Avvikelser från ekonomiadministrativa 
regler  
Försvarsexportmyndigheten får i sin 
årsredovisning frångå de regler i 
förordningen(2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag och 
förordningen(2000:606) om myndigheters 
bokföring som medför att sekretessbelagda 

uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag 
från förordningarna ska ske i samverkan med 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 
Den information som bedöms omfattas med 
sekretess ska redovisas i särskild ordning. 
Försvarsexportmyndigheten har i föreliggande 
årsredovisning använt detta undantag genom 
bilaga 1. 
 
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 

• 5år Maskiner och tekniska anläggningar, 
Inredningsinventarier samt Bilar och andra 
transportmedel. 

•  
Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp som 
de efter individuell prövning beräknas bli 
betalda. 
Skulder  
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp 
till balansdagens kurs.

 

Ersättningar och andra förmåner 
Ledande befattningshavare 
  Lön 
Generaldirektör Ulf Hammarström 1 183 
Bilförmån ingår 
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Noter 
    (tkr) 

     Resultaträkning 
         2013 

 
2012 

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar    

  
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 134 

 
0 

  
Intäkter av uppdragsverksamhet 1 420 830 

 
1 988 941 

  
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 75 

 
15 

  
Summa 1 421 039   1 988 956 

  

Intäkter av uppdragverksamhet avser främst intäkter 
från exportaffärer. Dessa varier mellan åren med hänsyn 
till betalningsplanernas utformning. 

         
Not 2 Finansiella intäkter    

  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 32 322 

 
4 294 

  
Övriga ränteintäkter 6 819 

 
27 343 

  
Övriga finansiella intäkter 1 062 

 
1 

  
Summa 40 202   31 639 

      Not 3 Kostnader för personal    

  

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 26 334 

 
28 320 

  
Övriga kostnader för personal 16 541 

 
20 002 

  
Summa 42 875   48 321 

      Not 4 Övriga driftkostnader    

  
Reparationer och underhåll  60 

 
189 

  
Offentligträttsliga avgifter, skatter, kundförluster 2 

 
3 

  
Resor, representation, information 4 459 

 
7 283 

  
Köp av varor 349 

 
772 

  
Övrigt, innefattande bl.a. kostnader exportavtal Gripen 1 287 407 

 
1 234 034 

  
Summa 1 292 277   1 242 281 

      
      Not 5 Finansiella kostnader    

  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 8 232 

 
34 242 

  
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 12 499 

 
71 

  
Övriga finansiella kostnader 177 

 
82 

  
Summa 20 908   34 395 

      Not 6 Årets kapitalförändring    

  
Avgiftsfinansierad verksamhet, över-/underskott 161 291 

 
768 414 

  
Summa 161 291   768 414 
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      Balansräkning 
         2013 

 
2012 

Not 7 Balanserade utgifter för utveckling    

  
Ingående anskaffningsvärde 475 

 
475 

  
Summa anskaffningsvärde 475   475 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -382 

 
-224 

  
Årets avskrivningar -92 

 
-158 

  
Summa ackumulerade avskrivningar -475   -382 

  
Utgående bokfört värde 0 

 
92 

      Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet    

  
Ingående anskaffningsvärde 1 773 

 
1 773 

  
Summa anskaffningsvärde 1 773   1 773 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -626 

 
-279 

  
Årets avskrivningar -355 

 
-347 

  
Summa ackumulerade avskrivningar -980   -626 

  
Utgående bokfört värde 793 

 
1 148 

      Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m.    

  
Ingående anskaffningsvärde 4 984 

 
4 815 

  
Årets anskaffningar 28 

 
169 

  
Summa anskaffningsvärde 5 012   4 984 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -2 242 

 
-1 149 

  
Årets avskrivningar -1 061 

 
-1 093 

  
Summa ackumulerade avskrivningar -3 302   -2 242 

  
Utgående bokfört värde 1 710 

 
2 742 

      Not 10 Förutbetalda kostnader     

  
Förutbetalda hyreskostnader 936 

 
936 

  
Övriga förutbetalda kostnader 1 191 

 
126 

  
Summa 2 127   1 062 

      Not 11 Övriga upplupna intäkter    

  
Övriga upplupna intäkter SPV, Försvarsmakten 0 

 
3 024 

  
Övriga upplupna intäkter utomstatliga 524 

 
0 

  
Summa 524   3 024 
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   2013  2012 
 
Not 

 
12 

 
Avräkning med statsverket    

  Uppbörd 
     Ingående balans -224 175 

 
0 

  Redovisat mot inkomsttitel -122 802 
 

-224 175 
  Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 346 977 

 
0 

  Skuld avseende Uppbörd* 0   -224 175 
      
  Anslag i räntebärande flöde    
  Ingående balans 5  -13 428 
  Redovisat mot anslag 61 878  78 265 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -67 570  -75 860  
  Återbetalning av anslagsmedel 0  11 028 
      
  Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -5 687  5 
      
  Summa Avräkning med statsverket -5 687  5 
  * skuld avseende uppbörd överfördes januari 2013 till inkomsttitel    
      
Not 13 Balanserad kapitalförändring    

  
Föregående ingående balans kapitalförändring -1 449 060 

 
7 

  
Föregående års utfall 768 414 

 
-1 449 067 

  
Årets ingående balans kapitalförändring -680 646   -1 449 060 

      Not 14 Övriga avsättningar    
  Kompetensväxlings- och 

kompetensutvecklingsåtgärder 
     Ingående balans 180 

 
97 

  Årets förändring 80   83 
  Utgående balans 260 

 
180 

  
    Not 15 Lån i Riksgäldskontoret    

  
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

   
      
  

Ingående balans 3 982 
 

4 924 

  
Under året nyupptagna lån 0 

 
653 

  
Årets amorteringar -1 479 

 
-1 594 

  
Utgående balans 2 503   3 982 

      
  

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 10 000 
 

15 000 
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   2013  2012 

Not 16 Räntekontokredit & tillgodohavanden i 
Riksgäldskontoret    

  

Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt 
regleringsbrevet. Tidigare år redovisades dessa poster 
netto. 7 000 000  7 000 000 

      
  Räntekontokredit i Riksgäldskontoret -1 972 137  -1 416 014 
  Övriga krediter i Riksgäldskontoret -40 000  -40 000 
  Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 610 000  660 000 
  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 934 002   
  Summa -468 135   -796 014 
      
Not 17 Övriga skulder    

  
Personalens källskatt 783 

 
853 

  
Övrigt 6 455 

 
16 297 

  
Summa 7 238   17 150 

      
Not 18 Upplupna kostnader    

  
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala 
avgifter 3 827  4 260 

  Övriga upplupna kostnader 610 734  494 943 
  Summa 614 561  499 203 
      
  Anslagsredovisning    
Not 19 Uo 6 1:12 ap.1    
  Försvarsexportmyndigheten    

  

Anslagsbeloppet har ändrats i regleringsbrevsändring 
2014-01-14 från 67 570 tkr. Statsredovisningssystemet 
Hermes anger det gamla beloppet. Anslaget är 
räntebärande.    

      
Not 20 3312 017    
  Övriga inkomster av försåld egendom    
  Statens återtag 122 802 tkr.    
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7. Fastställande av årsredovisning 2013 

Försvarsexportmyndigheten avger härmed årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 
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 21 februari 2014 
 
 
 
Ulf Hammarström 
Generaldirektör 
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