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1. Gen
neraldir
rektören
ns förorrd
2012
2
var ett b
bra år för FX
XM. Om 20111 hörde till d
den
sökande starten så innebar 2012 en mer
m
strukturerad
d utveckling mot
m en väl fu
ungerande
organisation
o
i alla dess olika
o
delar. FXM
F
har tagiit
betydande
b
steeg i myndigh
hetens utveckling och vi
uppfattar
u
attt vi numera är
ä en etablerrad
försvarsmyn
fö
dighet som aktivt
a
bidrarr till att främ
mja
export
e
inom fförsvarssekttorn till fördeel för svenskk
försvarsfö
och
h säkerhetspo
olitik.
Under
U
året ha
ar våra aktiiviteter bredd
dats genom
fler
fl samarbetten med and
dra länder. Våra
V
erfarenheter
e
visar att exp
port i flera avseenden ärr
att
a betrakta ssom en naturrlig byggsten
n i vår strävvan
att
a utveckla ssäkerhet i samarbete med andra och
export
e
kan va
ara en avgörrande faktorr för
vidmakthålla
v
ande och utveckling av ettt helt
materielsyste
m
em. Vi är i deetta avseend
de särskilt
nöjda
n
med attt ett ramavttal har underrtecknats
mellan
m
Försv
varsexportmy
yndigheten och
o vår
motpart,
m
Arm
masuisse, som
m syftar till att
a Sverige ooch
Schweiz
S
ska iingå ett lång
gsiktigt partn
nerskap krin
ng
stridsflygsysttemet JAS 39
9 Gripen. Attt detta lycka
as
är
ä en viktig d
del i förutsättningarna fö
ör
uppgradering
u
gen av Gripeensystemet. Vi har även
undertecknat
u
t en tioårig förlängning
f
av
a vårt
ly
yckade sama
arbete med ett
e viktigt partnerland,
Ungern,
U
ocksså det kring stridsflygsys
s
stem.
Vi
V har utveck
klat verksam
mheten inom sjös respektiive
markarenan
m
där möjligh
heter till ett utökat
u
in
nternationelllt samarbetee genom export också ka
an
bidra
b
till förssvarets långssiktiga
materielförsö
m
örjning. Vår verksamhett bedrivs i
samverkan m
med Inspektio
onen för stra
ategiska
produkter
p
och
h inom rameen för gällan
nde riktlinjerr
för
fö svensk krrigsmaterieleexport. Vårt arbete utförrs
tiill stor del tilllsammans med
m andra
försvarsmyn
fö
digheter, frä
ämst Förvareets
materielverk
m
k och Försvarrsmakten, va
ars kunnand
de
och
o resurser är avgörand
de för att nå våra
gemensamma
g
a mål, ett kv
valificerat occh
kostnadseffek
k
ktivt försvarr.

FX
XM är med och för en levvande diskussion kring
förrsvarsexportt och dess beetydelse. Vi har
h deltagit i
fleera olika sem
minarier för a
att lyfta fram
m det
speecifika kring
g just försvarrsexport, till exempel ett
arrangerat av Utrikespolittiska instituttet och ett
an
nnat med ISP
P i Almedalen
n. Vi bidrar med
m expertiss
eller stöd till tv
vå centrala u
utredningar,,
Luf
uftförsvarsuttredningen ooch Utrednin
ngen om
exp
port av krigssmateriel.
k
som
Vi har under 2012 sett överr såväl vår kärnstö
ödverksamhe
et och vidtag
git åtgärder så att vår
org
ganisation ska arbeta eff
ffektivt och kunna
k
fok
kusera mer tid
t och resurrser på kärnv
verksamheteen
nä
är vi nu alltm
mer lämnar u
uppbyggnad
dsskedet av
my
yndigheten bakom
b
oss.
So
om en stödmy
yndighet meed uppgift att bidra till
stä
ärka vårt för
rsvars opera
ativa förmåg
ga har vi
strrävat efter att sätta samm
man en mix av olika
kompetenser och
o utveckla een ny professsion med
up
ppgiften att in
nrikta, priorritera och geenomföra
exp
portverksam
mhet till nytta
a för vårt förrsvar. Nu ser
vi fram
f
emot att
a ytterligarre vässa vårtt stöd,
inttensifiera vårt samarbette med andra
a länder, med
an
ndra svenska
a myndigheteer och med
förrsvarsindusttrin och bidrra till ännu mer
m
förrsvarsnytta.
Ulff Hammarsttröm
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2. FXM
M:s upp
pdrag
2.1
2

Insttruktion

Försvarsexpo
F
ortmyndighetten (FXM) sk
ka bedriva
exportrelater
e
ad verksamh
het inom förssvarssektorn
genom
g
att gen
nomföra allm
mänt exportffrämjande
åtgärder
å
för internationellla marknade
er och
organiserade
o
aktiviteter vid
v särskilda
exportsatsnin
e
ngar.
FXM
F
ska ansvvara för försä
äljning och upplåtelse
u
avv
sådan materieel hos myndiigheter inom
m
örsvarssekto
orn som inte längre behöv
vs för statenss
fö
verksamhet
v
eeller blivit ob
brukbar.
I denna uppggift ingår att:
1. efter särskilt bem
myndigande frrån
regerringen företrä
äda staten viid
förhaandlingar och
h ingående av
intern
nationella övverenskomm
melser, och
2. i övriiga fall företrräda staten vid
v
förhaandlingar och
h ingående av
övereenskommelseer och avtal.
FXM
F
ska bed
driva sin verk
ksamhet så attt den bidrarr
tiill försvaretss långsiktiga materielförs
m
örjning ellerr i
övrigt
ö
är till ffördel för sveensk försvars- och
säkerhetspoliitik. Verksam
mheten ska be
edrivas i närra
med Inspektio
onen för strategiska
samverkan m
produkter
p
och
h inom rameen för gälland
de riktlinjer
fö
ör svensk kriigsmaterielex
xport.
FXM
F
ska bisttå Regeringsk
kansliet med
d underlag fö r
in
nternationellla förhandlin
ngar.
FXM
F
ska senaast den 1 ma
ars varje år tilll
Försvarsdepa
F
artementet reedovisa en in
nriktning för
myndigheten
m
ns arbete på kort
k
och lång
g sikt samt
myndigheten
m
ns övergripan
nde prioriteriingar för
fö
örsvarsexporrtverksamheeten.

2.2

Försvarsnytta

Inriktn
nings- och prioriterin
ngsarbetet för
f att
genere
era försvar
rsnytta
Försvarrsexport är en viktig del fför att försva
aret ska
kunna upprätthålla
u
och utvecklaa operativ förrmåga
på ett kostnadseffek
k
ktivt sätt. Förr att export ska
s
bidra tiill försvarets långsiktiga m
materielförsö
örjning
krävs attt den exportterade materrielen och
tjänsterrna är spårba
ara till Försvvarsmaktens
förmåge- och förban
ndsutvecklin
ng. Sådan exp
port
t fler använ
ndare av systtem som
bidrar till
Försvarrsmakten nytttjar, vilket u
utöver delad
utvecklingskostnad, också skapaar lägre
ort är
driftkosstnader samtt operativa föördelar. Expo
nödvän
ndig för en försvarsindusttriell förmåga som
kan vid
dmakthålla oc
ch utveckla d
de system och
h
produk
kter på hög te
eknologisk niivå med kvalificerad
systemiintegration som
s
är till nyytta för försva
aret. I
stort seett inget lands försvarsmaakt kan idag enskilt
bära en
n nationell försvarsindusttri. Internatio
onellt
ses export idag som
m en förutsätttning för att behålla
b
och utv
veckla en kom
mpetent och kkonkurrensk
kraftig
försvarssindustri. En
n industri som
m är till nytta för
försvareet i dag och i framtiden. G
Genom att beakta
exportp
perspektivet i materielförrsörjningen skapas
s
möjligh
heter till ökad
d kostnadseff
ffektivitet och
h
kostnad
dsdelning me
ed andra länd
der.
Försvarrsexportmyn
ndighetens exxportstöd vän
nder
sig till såväl
s
stora so
om små och m
medelstora
försvarss- och säkerh
hetsföretag. F
Försvarsmak
kten får
en stor del av sitt be
ehov av mateerielförsörjniing
tillgodo
osedd av storra försvarsind
dustriföretag
g. Dessa
företag integrerar i stor utsträckkning kompo
onenter
och delsystem som tillhandahållls av små och
h
medelsttora företag. Bland dessaa företag finn
ns ofta
en stor innovationsk
kraft som stöödjer utveckllingen
av den materiel
m
som
m är nödvänd
dig för
Försvarrsmakten.
n minskande och mer kon
nkurrensutsa
att
Med en
inhemssk marknad blir
b det allt viiktigare, utiffrån ett
försörjn
ningssäkerhe
etsperspektivv, att även sm
må och
medelsttora företag utvecklar
u
sin
n export och ökar
sin kun
ndbas.

4/22

Internation
nellt samarb
bete
Internationelllt samarbetee och export ökar
ö
möjligheterna
m
a till övningssutbyte, utveckling av
metodik
m
och ggemensamm
ma procedure
er.
Export
E
av stö
örre materielssystem lederr i dag till ett
samarbete meellan länder snarare än en
e ren
fö
örsäljning. D
Det främsta svenska exem
mplet är
relationen meellan de länd
der som valt JAS
J 39
Gripen.
G
Geno
om samarbetet uppnår län
nderna
ekonomiska
e
ffördelar, dela
ar erfarenhetter och
utvecklar
u
nyaa förmågor tilllsammans.
Exportstödsv
E
verksamheten
n har utveckllats bland
annat
a
som en
n följd av exp
portinsatsern
na avseende
Gripensystem
G
met. Främjan
ndet har inne
eburit större
och
o mera sam
mordnade kam
mpanjer melllan stat och
in
ndustri än tid
digare. Utveccklingen harr drivits på avv
att
a vissa länder helst ser att
a samarbete
e genomförs
mellan
m
staterr istället för ett
e kontrakt mellan
m
in
ndustri och sstat.
Samarbete
S
m
mellan länder kan även ressultera i
åtaganden
å
bl..a. i form av utbildnings- och
samarbetspro
ogram, eller att
a nya avtalssupplägg
mmer även attt
såsom t.ex. leeasing ingår. Det förekom
fö
örsvarets maateriel hyrs ut
u till andra lä
änder i syfte
att
a ge stöd, un
nderlätta internationellt samarbete
och
o bygga förrtroende.
Ett
E statligt exxportåtagand
de är ett sama
arbete där
FXM
F
koordin
nerar statens insatser och
h där övriga
fö
örsvarsmynd
digheters meedverkan ofta
ast utgör en
fö
örutsättningg.
Bedömning
B
gsgrunder
Efterfrågan
E
p
på statliga akttörers medve
erkan i
frrämjandet avv försvarsexp
port ökar, villket leder till
ett
e behov av ttydliga prioriiteringar. FX
XM
åstadkommer
å
r genom såda
an prioriterin
ng en
effektivare
e
veerksamhet, sttatlig helhetsssyn och en
mer
m transparent process.
Genom
G
att FX
XM redovisarr bedömning
gsgrunder förr
hur
h myndigheeten bedömeer försvarsny
yttan, d.v.s.
bidraget
b
till fö
örsvarets lån
ngsiktiga
materielförsö
m
örjning och fö
ördelen för svensk
fö
örsvars- och säkerhetspo
olitik i övrigt,, skapas en

o transparent process fför det statlig
ga
öppen och
exportffrämjandet med
m försvarsrresurser.
ortaffärer som
m efter en saamlad analyss
De expo
bedömss ge störst mervärde vad gäller försva
arsnytta
prioriteeras när myn
ndigheten inrriktar sin
exportffrämjande ve
erksamhet.
Prioriteeringsarbetett som görs viid myndighetten
innebärr således inte
e enbart en ra
rangordning av de
från ind
dustrin efterffrågade behooven utan ock
kså, i
relativt stor omfattn
ning, en borttprioritering av
framförrda behov som av FXM bbedömts ha en
begränssad försvarsn
nytta. Detta i kombinatio
on med
begränssade resurserr vid FXM göör att endast
exportffrämjande som innebär h
högre försvarsnytta
kan stödjas.
Det stöd
d en export kan
k ge försvaarets långsikttiga
materieelförsörjning kan indelas i två kategorrier.
Den ena är en direk
kt koppling tiill
materieelförsörjningen genom:
-

-

kostnadsdeln
k
ning vid drift,, underhåll och
o
utveckling
u
av
v ett system ssom
Försvarsmak
F
ten användeer;
kostnadstäck
k
kning där statten äger
im
mmateriella rättigheter ((IPR) och kan
n
uppbära
u
roya
alty vid exporrt.

n innebär en
n indirekt kop
ppling
Den andra kategorin
till materielförsörjn
ningen. Exporrt bidrar härrvid till
att vidm
makthållande
e och utvecklling av tekno
ologiska
och ind
dustriella förm
mågor som F
Försvarsmak
kten på
kort elleer lång sikt är
ä beroende aav kan
upprättthållas även utan
u
nya besställningar frrån det
svenska
a försvaret. Exporten
E
bidr
drar därmed också
o
till försörjningssäke
erhet.
En i lan
ndet verksam
m försvarsind
dustri har äve
en
försvarss- och säkerh
hetspolitiskaa fördelar som
m
motiverrar stöd för export.
e
Dessaa får bedöma
as från
fall till fall,
f
men tord
de främst beeskrivas geno
om det
följandee.
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FörsvarsF
och
h säkerhetspo
olitiska förde
elar kan varaa
att
a en export underlättar eller
e
bidrar till
t försvarseller
e
säkerhettspolitiskt sa
amarbete med
d vissa
lä
änder, exemp
pelvis vid freedsfrämjande
e operationeer.
Att
A främja exp
port till multtinationella
organisatione
o
er inom vilka
a det svenska
a försvaret
verkar
v
såsom
m FN kan ocksså på detta sätt vara
fö
örsvars- och säkerhetspo
olitiskt motiv
verat.
Försvarsmakt
F
tens, Försvarrets materiellverks (FMV))
eller
e
Totalförssvarets forsk
kningsinstitu
uts (FOI)
in
ntresse för saamarbete meed ett visst la
and är även
det
d en bedöm
mningsgrund,, exempelvis där
fö
örutsättninggar ses för operativt eller tekniskt
t
ande vad
utbyte
u
samt ggemensamt resursutnyttj
r
avser
a
utbildning och övning.
Den
D försvarsp
politiska betyydelsen kan även omfattaa
export
e
som in
nte direkt härrleds från
Försvarsmakt
F
tens materieelförsörjning,, men där
kompetensen
k
n bedöms vik
ktig för försva
arets förmåg a
i vidare mening.
Export
E
stödjeer en framtid
da kompetenss- och
teeknologinivåå som har intternationell
konkurrenskr
k
raft och att Sverige
S
förbliir ett
in
ntressant lan
nd för interna
ationellt förssvarsrelateraat
samarbete. Exxportens bid
drag till att sttödja
högteknologis
h
sk utveckling
g och innova
ation kopplad
d
tiill försvars- o
och säkerhettspolitiken, utgör
u
också
motiv.
m
Att stö
ödja export via
v deltagand
de till exempeel
i program ino
om ramen förr Europeiska
a
Försvarsbyrå
F
n (EDA) elleer inom Nato-samarbetet
utgör
u
därför fförsvarspolittiska motiv. Detta
D
ökar
också
o
i sin turr omvärldens intresse förr samarbete
med
m Sverige p
på försvarsom
mrådet.
En
E förutsättn
ning för att myndigheten
m
ska kunna
göra
g
en samlaad bedömnin
ng av det merrvärde
exportfrämjan
e
nde kan ge är
ä att ingångssvärden kan
in
nhämtas från
n i första han
nd Försvarsm
makten, FMV
V
och
o FOI, men
n även från Regeringskan
R
nsliet och
utrikesförvalt
u
tningen. Ingå
ångsvärden från
f
utrikesförvalt
u
tningen är occkså viktiga för
f att ge en
kompletteran
k
nde bild av viilka förutsätttningarna är
fö
ör bilateral ssamverkan med
m ett enskillt land.

Förvaltning av ingångna avtal occh åtaganden
n är en
prioriteerad del av FX
XM:s verksaamhet. Uppdrrag
från Försvarsmakte
en avseende fförsäljning av
v
övertaliig materiel är också en prrioriterad
verksam
mhet.
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3 Verks
samhete
en 2012
År
Å 2012 var F
FXM:s andra
a hela verksam
mhetsår.
Myndigheten
M
n har fortsatt att utvecklass, både
in
nternt med u
utveckling avv styrning, arrbetsmetoderr
och
o rutiner, o
och när det gäller analys,
nde, försäljn
exportfrämjan
e
ning och avta
alsförvaltningg.
Allt
A eftersom FXM blivit mer
m etablerad och känd
som myndigh
het har mynd
dighetens me
edverkan i
olika
o
aktivitetter ökat. Ett flertal främja
andeuppdragg
har
h genomförrts inom alla försvarsomrråden flyg, sjjö
och
o land. FXM
M har anordn
nat en rad se
eminarier i
samarbete meed andra org
ganisationer och som
ensam
e
arranggör. Mellansttatliga affärsmöjligheter
och
o relationerr har utveckllats och ett trrettiotal
fö
örsäljningar av övertalig försvarsmateriel har
gjorts
g
under ååret. Nedan redovisas
r
några viktiga
delar
d
av verkssamheten un
nder 2012.
Styrning
S
oc
ch planerin
ng
FXM:s
F
inriktn
nings- och an
nalysverksam
mhet har
stärkts och uttvecklats und
der 2012. Inrriktningen ärr
central
c
för FX
XM:s verksam
mhet och inriktar FXM:s
och
o samverkaande myndig
gheters resurrser för
exportfrämjan
e
nde.
Ledningsgrup
L
ppens arbetssformer har utvecklats,
u
bland
b
annat ggenom införa
andet av rege
elbundna
operativa
o
resp
pektive strattegiska
leedningsgrup
ppsmöten förr att säkerställla att
lå
ångsiktiga occh strategisk
ka frågor ocksså ges
tiillräckligt utrrymme.
FXM
F
har und
der året tagit fram konkurrrent- och
marknadsana
m
alyser samt analysunderl
a
ag i samband
d
med
m avtals- o
och anbudsprrocesser, exp
portfrämjand
de
samt exportsttödjande akttiviteter. FXM
M har även
bistått
b
Regeriingskansliet och andra myndigheter
m
med
m underlagg rörande sveensk försvarssexport och
materielsama
m
arbeten. Und
derlag har ock
kså tagits
frram inför hö
ögnivåresor och
o högnivåb
besök.
Analysverksa
A
amheten har använt sig av
v den
kompetens
k
so
om finns hoss andra mynd
digheter, till
exempel
e
Förssvarsmakten,, FMV, FOI,
Exportkreditn
E
nämnden (EKN) och Exp
portrådet.

Under 2012
2
antogs ett flertal poolicys för FXM
M:s
interna
a styrning, de
essa är: exporrtstöd till sm
må- och
medelsttora företag, etik, exportffrämjande,
mellansstatliga avtal, övertalig m
materiel, rekry
ytering,
arbetsm
miljö, kompettensutvecklin
ng, alkohol och
o
droger samt angåen
nde sexuella ttrakasserier och
nde särbehan
ndling.
kränkan
Mellan
nstatlig försäljning
Långsik
ktiga förtroen
ndefulla relat
ationer utgör
grunden
n för de melllanstatliga saamarbeten so
om
sedan leeder till melllanstatliga afffärer. FXM:s
uppgifter i det samm
manhanget äär dels att byg
gga den
långsikttiga relatione
en genom deeltagande i
bilatera
ala sammanh
hang som t.exx. MOU samtal,
högnivå
åmöten och nära
n
relation
n med aktuelll
nationss representan
nter i landet vvia ambassad
den,
dels gen
nom mer direkt engagem
mang i form av
a
deltaga
ande i mässorr, besöksverkksamhet i aktuellt
land, reelationsbygga
ande genom respektive nations
n
försvarssattachéer mm.
m Viktigt ärr också att
engagem
manget hålle
er sådan bred
dd att aktivitteter
även om
mfattar små och
o medelstoora företags arena.
Anbud
Under året
å har FXM
M bedrivit inttensiva och
framgån
ngsrika förha
andlingar meed Schweiz om
o
landets köp av 22 sttycken nästa generations
Gripen,, med benäm
mningen Grippen E. En vik
ktig
milstolp
pe i förhandllingarna med
d Schweiz nå
åddes
när FXM
M och Schwe
eiz upphandllingsmyndigh
het
Armasu
uisse den 24 augusti undeertecknade ett
e
ramavtal om uppha
andlingen. Deetta ramavta
al har
ar; det första gäller självaa anskaffning
gen av
tre dela
22 styck
ken Gripen E.
E Den andraa delen redog
gör för
ett lång
gsiktigt samarbete vad gäl
äller drift, underhåll
och vidareutvecklin
ng under systtemets livslän
ngd.
Den treedje delen tarr upp en uthyyrning av 11 stycken
Gripen C/D som en interimslösn
ning inför lev
verans
av nyprroducerade Gripen
G
E. Un
nder hösten har
h
FXM, med
m stöd av Försvarsmak
F
kten och FMV
V
fortsattt förhandla med
m Armasuiisse. Målet ärr att de
övergrip
pande förhan
ndlingarna sska vara klara
a första
halvåreet 2013 och att avtal förvääntas tecknass 2014.

7/22

Samarb
betet med Tje
eckien genom
mförs av FMV
V på
uppdra
ag av FXM oc
ch har även d
det löpt enlig
gt plan.
Förutom
m att upprättthålla sitt naationella luftfförsvar
har det tjeckiska fly
ygvapnet delttagit i NATOinsatsen
n BALTAP oc
ch ansvarat fför luftförsva
aret av
de tre baltiska
b
lände
erna under åårets fyra sistta
månadeer.

Pressträff
P
i FX
XM:s lokaler den
d 28 augustti 2012 om
Gripen
G
Schweiiz.

Parallellt
P
med
d förhandling
garna med Schweiz
S
så haar
FXM
F
även förrhandlat med
d Tjeckien om
m en
fö
örlängning aav befintligt hyravtal
h
avse
eende 14
stycken Gripeen C/D som löper
l
ut under 2015.
Förhandlinga
F
arna förvänta
as fortsätta 2013.
2
FXM
F
har även
n fört samtall om Gripen med andra
lä
änder. Till exxempel lämn
nade myndigh
heten en
fö
örnyad offertt på försäljniing av åtta sttycken Gripeen
tiill Kroatien i oktober. Ävven länder som Malaysia
och
o Bulgarien
n har visat in
ntresse för de
et svenska
stridsflyget.
Avtal
A
År
Å 2012 var eett intensivt Gripen-år.
G
Det började
med
m att Sveriige enades med
m Ungern om
o en
fö
örlängning b
befintligt hyr-köp avtal av
vseende 14
1
stycken Gripeen C/D .
Den
D 30 januaari underteck
knade FXM och
o Ungerns
upphandlings
u
smyndighet det
d nya avtallet som
sträcker sig frram till 2026
6.
FXM
F
är inte b
bara ansvarig
g för att förh
handla och
teeckna de meellanstatliga avtalen,
a
myn
ndigheten är
även
ä
ansvarigg för samarbeetet med
partnerländer
p
rna. Samarbetet med Un
ngern, inom
ramen för Griipenavtalet, som genomfförs av FMV
på
p uppdrag avv FXM har under
u
året löp
pt enligt plan
n.
Samma verssion av Gripeen som Försv
varsmakten
opererar
o
1

Leveran
nser enligt de
e två avtal soom finns för
försäljn
ning av Gripe
en till Thailan
nd sker som avtalat.
Supporrtavtalet avse
er Gripenverkksamheten samt
AEW-v
verksamheten
n. Tre separaata ettåriga
underh
hållsavtal regllerar Gripenvverksamhete
en,
AEW-v
verksamheten
n samt vapen
nunderhåll.
Aktiviteeter omfattan
nde högnivåm
möten mellan
Thailan
nd och Sverig
ge har skett u
under året i form
f
av
Joint Stteering Comm
mittee (JSC)) och Joint
Referen
nce Committee (JRC). Avvseende
supporttdelen sker denna
d
genom
m FMV på uppdrag
av FXM
M.
anlagt två sup
pportavtal föör Gripen och
h
Samma
radaröv
vervakningsfflygplanet Saaab 340 AEW
W
(Airborrne Early Wa
arning) har teecknats med
Thailan
nd under årett. Avtalen är en ettåriga och
o en
del av Gripenexport
G
ten till Thailaand omfattan
nde
b.la. 12 stycken Grip
penplan och två stycken Saab
S
340 AE
EW.
e
Exporttfrämjande
an intressantt region. I bö
örjan av
Baltikum är en anna
2012 medverkade
m
FXM
F
på ett seeminarium i Vilnius
som fok
kuserade på att
a utveckla fförmågan på
å
markom
mrådet.
FXM sa
amlade även berörda förssvarsföretag och
Sverigees försvarsatttachéer i Finlland och de baltiska
b
ländern
na till ett mötte i Tallinn. M
Målet var attt dela
kunskap, få en samllad bild av an
nskaffningsb
behov
mordna exportaktiviteter..
och sam
För att öka FXM:s kunskaper
k
om
m små och
medelsttora företagss förutsättnin
ngar samt förr att
öka kun
nskapsnivån bland dessa företag om FXM:s
F
exportsstödjande verrksamhet harr en rad
företagssbesök genom
mförts. FXM
M:s generaldirektör
och stra
ategichef harr deltagit på fflera av dessa
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besök.
b
Underr 2012 slöts även
ä
ett sama
arbetsavtal
med
m Säkerhetts- och försvvarsföretagen
n (SOFF)
avseende
a
verk
ksamheten vid
v MoU-kon
ntoret i
Washington.
W
FXM gav Mo
oU-kontoret i uppdrag attt
stödja svensk
ka små och medelstora
m
försvars- och
säkerhetsföreetag på den amerikanska
a
marknaden..
För
F att öka ku
unskapen om
m amerikansk
k
exportlagstift
e
tning och tilltträdesfrågorr på den
amerikanska
a
marknaden organiserade
es även ett
halvdagssemi
h
inarium tillsa
ammans med SOFF.
Mässor
M
Under
U
året haar FXM delta
agit vid mässsor och
utställningar
u
i prioriterad
de länder. De
eltagandet i
mässor
m
syftarr till att främj
mja export som
m är av nyttaa
fö
ör det svensk
ka försvaret, information
nsinhämtningg
och
o kontaktbyyggande. FX
XM:s verksam
mhet i
samband med
d mässor harr inkluderat deltagande
d
med
m egen mo
onter vid flyg
gmässan Aero
ospace Forum
m
i Linköping o
och den marittima mässan
n MAST i
Malmö.
M
Undeer Eurosatoryy var FXM del av en
större Sverigeemonter.
FXM
F
deltog p
på MAST för att stödja sv
vensk
fö
örsvarsindusstri och sprid
da kunskap om
o FXM till
andra
a
aktörerr inom det marina
m
områd
det.
Myndigheten
M
n gav även up
ppdrag till
Försvarsmakt
F
ten om delta
agande med fartyg
f
och
personal.
p
På F
FXM:s uppd
drag låg till ex
xempel
ubåten
u
Hallan
nd förtöjd i Malmö.
M
Fler än 1 000
personer
p
besö
ökte ubåten. FXM organiiserade även
en
e sammanko
omst med industrin, Förssvarsmakten
n,
FMV
F
och FOII för att disku
utera utveckllingen inom
den
d internatio
onella försva
arsindustrin på det naval a
området
o
och därvid bland
d annat forsk
kningsfrågor
kopplade
k
till d
de immateriella rättighetter (IPR) som
m
skyddar intelllektuellt arbeete samt
fö
örsvarsexporrtfrågor. Und
der MAST va
ar FXM även
värd
v
för en deelegation från den japansska
branschorgan
b
nisationen Ja
apanese Asso
ociation of
Defence
D
Indu
ustries (JADII).
Seminarier
S
o
och industrisa
amarbetsdagar
I februari ano
ordnade FXM
M ett seminarium om EU
U
och
o NATO:s fframtida förssvarsförmåge
ebehov.
Seminariet
S
orrganiseradess i Karlskoga och ett
åttiotal
å
deltaggare från 35 olika företag
g medverkadee.

Försvarrsministern deltog
d
tillsam
mmans med
represeentanter från industrin, F
Försvarsmaktten,
FMV, Vinnova
V
samtt från EU-reppresentation
nen och
Nato-deelegationen.
FXM va
ar medarrang
gör av fyra ollika bilateralla
industrrisamarbetsd
dagar under ååret. Den första
anordn
nade FXM tilllsammans m
med
bransch
horganisation
nen SOFF i bbörjan av okttober.
Syftet var
v att öka sv
venska försvaarsföretags kunskap
om den
n amerikansk
ka försvarsmaarknaden.
alien anordn
nades den 10 oktober ”Sw
wedenI Austra
Australlia Defence Day”
D
med måålet att främja
a den
försvarssindustriella
a relationen m
mellan Sverig
ge och
Australlien. Värd varr Sveriges am
mbassadör i
Australlien och dage
en var ett sam
marbete melllan
FXM, ambassaden,
a
Exportrådett i Sydney och
h
företageen Saab, BAE
E Systems occh Kockums.
Den 15 november an
nordnade SO
OFF i samverrkan
med FX
XM tillsammans med mottsvarande
organissationer i Sto
orbritannien,, Aerospace,
Defencee & Security Industries (A
ADS) och UK
K Trade
and Inv
vestment Deffence and Seecurity Organ
nisation
(UKTI DSO)
D
en indu
ustridag i Loondon.
FXM occh SOFF orga
aniserade en
n liknande
industrrisamarbetsd
dag i den tjeckkiska huvudsstaden
Prag. Båda dagarna var välbesökkta.
I Prag deltog
ntanter från
d
mer än
n 50 represen
svenska
a och tjeckisk
ka företag, m
myndigheter och
o
försvarssindustriföre
eningar. Från
n Sverige delltog
represeentanter från FXM, FMV,, UD,
Försvarrsdepartementet och Expportrådet.
Experteer från FXM deltog i en raad olika sem
minarier
och deb
batter under 2012. FXM:ss generaldire
ektör
Ulf Ham
mmarström talade
t
bland annat på ED
DA:s
årliga konferens
k
i Bryssel.
Uppdr
ragsförsäljn
ning
FXM ha
ar ansvar förr att sälja Förrsvarsmakten
ns
övertaliiga materiel. Under 20122 genomförde
es 32
olika fö
örsäljningar. Till de störstta affärerna hör
h
avyttrin
ng av arbetsfordon till den
en danska
försvarssmakten, förrsäljning av een stridsbåt 90
9 till
Docksta
avarvet och i december av
avslutades
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fö
örsäljningen
n av 10 styckeen helikopterr 4 till ett
amerikanskt
a
fföretag.
ser
Stödproces
S
En
E översyn avv såväl kärn-- som stödverrksamhet haar
genomförts
g
såå att organisationen ska arbeta
a
effektivt
e
och k
kunna fokusera mer tid och
o resurser
på
p kärnverksaamheten närr myndighete
en nu lämnarr
uppbyggnads
u
sskedet bakom
m sig. FXM har
h under
2012
2
även arb
betat med myndighetens värdegrund
d.
I grupper harr alla anställd
da diskuteratt
värdegrundsf
v
frågor. Resulltaten av disk
kussionerna
leedde till en in
ntern folder om just värd
degrund och
vad
v FXM:s trre värdeord etisk,
e
fö
örtroendeingginvande och
h framtidsinrriktad betydeer
fö
ör oss.
Information
n och öppe
enhet
FXM
F
har und
der 2012 arbeetat aktivt med
in
nformation o
och öppenheet. På myndig
ghetens
webbplats
w
rap
pporteras ko
ontinuerligt om
o
verksamheten
v
n. Vid olika tillfällen
t
und
der 2012 har
sammalagt ettt trettiotal svvenska och utländska
u
jo
ournalister b
besökt FXM för
f att få en bild
b av
verksamheten
v
n och aktuellla frågor. Fle
era experter
frrån FXM harr delat med sig
s av sin kun
nskap i
många
m
olika ssammanhang
g under året. Till exempeel
tiill Utredninggen om exporrt av krigsma
ateriel, på
Utrikespolitis
U
ska Institutetts seminarium om
fö
örsvarsexporrt, i Almedalen, Försvarshögskolans
arbetsmarkna
a
adsdag och vid
v två olika utfrågningar
u
ri
Riksdagen
R
om
m Gripen.
FXM
F
var ocksså med och anordnade
a
SO
OFF:s
marknadsm
sttrategikonferrens i syfte attt ge
fö
öretagen en sstörre inblick
k i hur FXM arbetar med
d
in
nriktnings- o
och prioriteriingsarbetet och
o
exportfrämjan
e
nde samtidig
gt som FXM får ta del av
fö
öretagens occh SOFF:s egna prioriteringar för det
kommande
k
veerksamhetså
året.

Samling
g vid FXM:s monter
m
under M
MAST mässan
n 12
septemb
ber 2012
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4 Resulltatredov
visning
Under
U
2012 h
har verksamh
hetsgrenar occh
prestationer
p
fframtagits occh definierats för
myndigheten
m
n varför jämfö
örelsetal i visssa fall saknaas
mot
m tidigare åår.
s
år 201 2
Inom myndiggheten är verrksamheten sedan
in
ndelad i följaande verksam
mhetsgrenar::
 Inriktn
ning och anallys
 Exporttfrämjande
 Avtalsfförvaltning
 Uppdraagsförsäljnin
ng

4.1
4

Verk
ksamhetsg
gren Inrik
ktning och
h
anallys

Verksamhetsg
V
grenen omfa
attar myndigh
hetens årligaa
in
nriktning- occh prioriterin
ngsarbete av
fö
örsvarsexporrtverksamheeten. Verksam
mhetsgrenen
n
omfattar
o
ocksså den analyssverksamhett som
genomförs
g
fö
ör att ta fram underlag tilll beslut,
principiella
p
sttällningstaga
anden eller som stöd för
exportfrämjan
e
nde och försäljning m.m.

Prestation
P
11: Inriktnin
ng och prio
oriteringar
för
f Försvar
rsexportmy
yndighetens
s
verksamhet
v
t 2013-2015
5
Inledning
Den
D 28 febru
uari 2012 läm
mnade FXM ett
e underlag
om
o inriktningg och prioriteeringar för myndighetens
m
s
verksamhet
v
tiill Försvarsd
departemente
et. Underlageet

var föra
ankrat och kv
valitetssäkrat
at med samve
erkande
myndig
gheter. Redov
visningen om
mfattar inrikttning
för myn
ndighetens arrbete på kortt och lång sik
kt samt
myndig
ghetens överg
gripande priooriteringar fö
ör
försvarssexportverkssamheten.
Arbetett med inriktn
ning och priooritering av
försvarssexportverkssamheten gen
nomförs steg
gvis
enligt nedanstående
n
e figur.
V
etsprocess
Figur Verksamhe
Bedömn
ningsgrunde
er för prioriteering av
exportffrämjande ve
erksamhet tass fram i dialo
og med
berörda
a myndighete
er, företag occh
bransch
horganisation
ner.
I dialog
g med företag
g och bransch
horganisatio
oner har
FXM id
dentifierat de
e exportmöjliigheter där
företageen ser behov
v av stöd från
n myndighete
en.
FXM uttgår från de framförda
f
beehoven och gör
g
därefterr en prioriterring av olika exportmöjlig
gheter
med utg
gångspunkt i bedömninggsgrunderna..
Prioriteeringen baserras på exporttmöjligheterrnas
bidrag till
t försvaretss långsiktigaa
materieelförsörjning eller övriga fördelar för svensk
försvarss- och säkerh
hetspolitik saamt generella
a

förutsätttningar för export
e
på akt
ktuell markna
ad.
Resulta
atet av detta arbete
a
är en inriktning occh
övergrip
pande prioritering av
försvarssexportverkssamheten. M
Mer än hälften
n av de
exportm
möjligheter som FXM ideentifierar ino
om
ramen för
f dialogen med företagg och
bransch
horganisation
ner prioriterras inte efterssom de
inte bed
döms generera tillräckligg försvarsnyttta.
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FXM:s
F
inriktn
ning och prio
oritering reviideras årligeen
och
o sträcker ssig över en fyyraårsperiod.
Prioriteringen
P
n för enskild
da marknaderr eller
materielsyste
m
em kan därem
mellan behöv
va anpassas
på
p grund av fförändrade fö
örutsättninga
ar. FXM:s
verksamhetsp
v
planering utg
går från denn
na inriktningg
och
o prioriteriing. På grund
dval av dialog
g med
berörda
b
mynd
digheter gör FXM i
verksamhetsp
v
planeringen en avvägning
g avseende
vilka
v
aktivitetter och åtgärrder det är möjligt
m
att
genomföra
g
m
med hänsyn ta
agen till anna
an
verksamhet
v
o
och tillgänglig
ga resurser. I den löpand
de
planeringen
p
o
och genomfö
örandet styrs
resurstilldeln
ningen av den
n övergripande
prioriteringen
p
n och tidsförrhållande i ak
ktuell affär.
Resursåtgång
R
gen bedöms successivt
s
minska, med
hänsyn
h
tagen
n till den arbeetstid som in
nitialt lagts
ned
n på utveck
kling av meto
odik och verk
ktyg för
verksamheten
v
n.
FXM
F
har i sin
n verksamhettsplanering för
f år 2012
gjort
g
en avväggning avseen
nde vilka aktiiviteter och
åtgärder
å
det äär möjligt attt genomföra med hänsyn
n
ta
agen till ann
nan verksamh
het och tillgä
ängliga
resurser.
I verksamhetsplanering och
o genomförrande styrs
resurstilldeln
ningen av den
n övergripande
prioriteringen
p
n och tidsförrhållande i ak
ktuell affär.
Utvärdering
U
aav genomförda insatser utgör
u
grundeen
fö
ör återkoppliing inför följjande års inriktning och
prioritering.
p
Prestation
P
2
2: Analyser
r m.m.
Inledning
Försvarsexpo
F
ortmyndighettens analysve
erksamhet
kan
k utgöras aav policy-, ko
onkurrent-, produktp
och
marknadsana
m
alyser, pärmu
underlag infö
ör resor ellerr
underlag
u
som
m rör specifik
ka frågor. En stor del av
analysverksam
a
mheten utgö
örs av myndig
ghetsinternt
analysbehov
a
o
och blir därm
med inte presstationer
vilka
v
per defin
nition är såd
dana som läm
mnar
myndigheten
m
n.

I presta
ationsredovissningen för 22012 inklude
erar
myndig
gheten analyssresultat som
m expedieratss
externt och föredrag
g för externaa mottagare samt
s
rapportter från utlan
ndsbesök som
m distribuera
ats
externt. Därutöver utförs
u
ett om
mfattande
analysa
arbete inom ramen
r
för inrriktning- och
h
prioriteering av förva
arsexportverrksamheten, vid
bedömn
ning av försv
varsnytta i FX
XM hanterin
ng av
ansökan
n för exportsstöd samt tilll stöd för
myndig
ghetens anbu
uds och offerttarbete. Analyser
som bid
drar till detta
a arbete redoovisas inom ramen
r
för desssa prestation
ner.
De anallyser som disstribuerats exxternt har främst
utgjort underlag infför den politiiska ledninge
ens
resor occh besök, exe
empelvis und
derlag inför
statssek
kreterarens resa
r
till Frankkrike och
Storbrittannien samt inför statsrrådets möten
n med
Finland
ds och Norge
es försvarsmiinistrar.
Föredra
ag som hållitts av represen
ntanter från FXM
har exeempelvis varit generaldireektörens
presenttation vid Aerospace Foru
um Sweden och
o
presenttation av myn
ndigheten vid
d SOFF:s
markna
ads- och strategidag. Pressentationer av
a FXM
är en viiktigt för att sprida
s
kunskkap om
myndig
ghetens roll och
o uppgifterr.
Rapporrter från utlandsbesök haar dels varit
rapporttering till Reg
geringskanslliet efter mötten
med an
ndra länders representant
r
ter, dels und
derlag
från bessök vid t ex utställningar
u
r, där informa
ation
som inh
hämtats, delg
getts andra m
myndigheter.
ar i sin analy
ysverksamhett för 2012
FXM ha
produceerat underlag
g till andra m
myndigheter på
deras in
nitiativ samt expedierat aanalysunderllag till
andra myndigheter
m
som tagits frram på initia
ativ av
FXM. Vidare
V
har an
nalysunderlagg tagits fram
m som
stöd förr den exportffrämjande veerksamheten
n (bl.a. i
samban
nd med MoU
U-möten). Myyndigheten har
h
hållit fö
öredrag och spridit
s
inform
mation kring
g
myndig
ghetens roll, uppdrag
u
och
h insatser till
externa
a mottagare. FXM har levvererat rappo
orter
baserad
de på underla
ag som erhålllits/inhämta
ats i
samban
nd med utlan
ndsresor.
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4.2
4

Verk
ksamhetsg
gren
Exportfrämja
ande

Inom verksam
mhetsgrenen
n sker myndig
ghetens stöd
d
tiill försvarsin
ndustrisatsnin
ngar i form av
a
genomförda
g
exportstödsa
aktiviteter so
om inbegripeer
deltagande
d
viid mässor elller andra aktiviteter i
Sverige
S
eller i presumtiva
a kundländer. Även
direkta
d
satsniingar i form av lämnade
exportstödsup
e
ppdrag och lämnade anbud/offerterr
in
ngår i verksaamhetsgrenen. Lämnade
exportstödsup
e
ppdrag spän
nner från enskilda
medarbetares
m
s stöd i exporrtsammanha
ang, till störrre
arrangemang
a
g där t.ex. upp
pdrag ges åt annan
myndighet
m
(F
Försvarsmaktten, FMV m.fl.) att stödjaa
fö
örsvarsindusstriaktiviteteer under pågå
ående mässaa,
vid
v förevisnin
ngar eller and
dra arrangem
mang.
Ovanstående
O
tre kategorieer är definierrade som
prestationer.
p
Under
U
verksaamhetsåret har
h en tydlig utveckling
u
skett avseend
de samverkan
n med försva
arsindustrin i
fo
orm av att fö
örberedelser inför aktivite
eter ökat och
h
genomförand
g
det har efter hand
h
blivit effektivare
såväl under p
planeringsfassen som unde
er
genomförand
g
de.
FXM
F
har und
der året fördjupat dialoge
en med
fö
öretag kring typer av stöd
d och möjligh
heter till
samverkan. D
Detta har bid
dragit till att höja
h
kunskapsnivå
k
ån inom föreetag och unde
erlättat
hanteringen
h
aav inkomna förfrågninga
f
r från
in
ndustrin.
Inom verksam
mhetsgrenen
n Exportfräm
mjande
återfinns
å
tre p
prestationer som beskriv
vs nedan.
Prestation
P
11: Genomfö
örda
exportstöds
e
saktiviteter
r
Inledning
”Genomfördaa exportstödssaktiviteter består
b
av antaal
genomförda
g
aaktiviteter ko
opplade till bilaterala
b
samarbeten eeller i samarb
bete med inte
ernationella
aktörer
a
samt partnerorganisationer, när
n FXM är
huvudansvari
h
ig för- eller medorganisa
m
atör av
aktiviteten.”
a

Under 2012
2
har FXM
M genomfört
rt sex mässorr som
omfatta
as av definitionen ovan.
v Maritime
e Security Coonference 20
012
Dessa var:
(MAST), Swedish Australian
A
Deefence Days 2012
2
(SADD)), Karlskogasseminariet 20
012, Aerospa
ace
Forum Sweden 2012 (AFS), Eurrosatory 2012
2 och
Eurona
aval 2012.
Aktiviteeten omfattar även direktta förberedellser för
dessa genom t.ex. fö
örsvarsindusstribesök sam
mt
möten med
m företräd
dare för försvvarsindustrin
n på
plats elller i Sverige.
De satsningar som beskrivs
b
ovan
n där FXM haft
h en
framträ
ädande roll bedöms
b
ha geett mycket go
ott
utfall. Särskilt
S
viktig
gt bedöms dee möjligheterr som
skapatss för att stärk
ka FXM:s relaationer med
upphan
ndlande organisationer i aandra länderr, andra
aktörerr inom försva
ars- och säker
erhetsindustrrin
samt fö
örsvarsmyndiigheter i Sverrige och
interna
ationellt. Ned
dan beskrivs FXM:s genomförda
exportsstödsaktivitett på tre mässsor/seminariium
närmarre.
MAST 2012
FXM deeltog under MAST
M
med eegen monter.
Mässan
n skapade flera möjlighete
ter till
försvarssindustriella
a kontakter occh en effekt var
v
fördjup
pad samverka
an mellan förrsvarsmyndiigheter
och förssvarsindustrier avseendee marinspeciffika
frågor. FXM:s avsik
kt är att fortsaatt stödja MA
AST för
att vidm
makthålla och
h utveckla våårt nätverk med
m
relevan
nta aktörer på
å inom sjöom
mrådet. MAST
genomfförs årligen i Sverige ellerr i annat, ur
markna
adssynpunkt, intressant lland.
SADD 2012
SADD genomfördes
g
s i Canberra u
under lednin
ng av
FXM occh i samverkan med Sverriges ambassad i
Canberrra och Exporrtrådet. Högsste representtant
från Sveerige var Förrsvarsdeparteementets
statssek
kreterare. Ak
ktiviteten gavv bra möjligh
het att
introdu
ucera de sven
nska
försvarssindustriförm
mågorna i Au
ustralien. SA
ADD
fungera
ade som starttpunkt för ettt långsiktigt
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relationsbygggande med så
åväl myndigh
heter som
representanteer på hög pollitisk nivå.
Karlskogase
K
eminariet 2012
2
I februari ano
ordnade FXM
M ett seminarium om EU
U
och
o NATO:s fframtida förssvarsförmåge
ebehov.
Seminariet
S
orrganiseradess i Karlskoga och ett
åttiotal
å
deltaggare från 35 olika företag
g medverkadee.
Till
T talarna hö
örde försvarssministern,
representanteer från EU-in
nstitutionern
na, den
svenska EU-rrepresentatio
onen, Nato-d
delegationen,,
Vinnova,
V
FMV
V, Försvarsm
makten samt svensk
in
ndustri. Sem
minariet bedö
öms framgångsrikt för
såväl myndigghetsföreträd
dare som för industrin
i
och
h
yftes bl.a. fraam av SOFF som
s
ett konccept som börr
ly
realiseras årliigen.
Prestation
P
2
2: Lämnade
e exportstö
ödsuppdrag
g
Inledning
Prestationen
P
består av antal uppdrag avseende
nde verksam
exportfrämjan
e
mhet grundad
de på
beviljade
b
hem
mställan/ansö
ökan från förretag.
Ett
E uppdrag k
kan innehålla
a en begäran
n om att ställaa
utrustning,
u
m
materiel eller personal till förfogande
tiill stöd för t.eex. utprovnin
ng eller visniing av
materiel.
m
Exp
portstödsupp
pdrag kan bl.a
a. omfatta
Försvarsmakt
F
ten, FOI och
h FMV.
Notera
N
att fleer ansökninga
ar har inkom
mmit till FXM
M
som medfört arbetsinsatsser av variera
ande
omfattning,
o
m
men då endasst de beviljad
de
ansökningarn
a
na lett till ex
xportstödsup
ppdrag är dett
dessa
d
som om
mfattas av preestationen.

Presta
ation 3: Läm
mnade anbu
ud/offerter
r
Inledn
ning
Prestatiionen avser antalet
a
exped
dierade
anbud//offerter i forrm av tre kateegorier:
 Request Fo
or Informatioon (RFI)
or Quatation (RFQ)
 Request Fo
 Request Fo
or Proposal ((RFP)
Dessa avser
a
anbud/
/offerter i sam
mband med
uthyrniing/leasing/fförsäljning av försvarsma
ateriel
såsom Gripensystem
G
met, stridsforrdon eller ub
båtar.
Prestatiionen avser endast
e
mellaanstatliga avttal och
gäller ej försäljning på uppdrag av
Försvarrsmakten, so
om redovisas under en eg
gen
prestatiion.
Föreberredelser av vissa
v
anbud/oofferter kan sträcka
s
sig överr flera år, me
en redovisas ssom prestatiion det
år de lä
ämnas till kun
nden.

4.3

Verksam
mhetsgren
Avtalsför
rvaltning

Verksam
mhetsgrenen
n avser förvalltning av beffintliga
mellansstatliga kontrrakt. Med deetta avses beffintliga
kontrak
kt upprättade
e i samband med
uthyrniing/leasing av
a försvarsmaateriel så som
m t.ex.
Gripen för ett land. Med förvaltn
ning av kontrakt
avses attt följa upp de
d åtaganden
n Sverige har genom
dessa av
vtal tecknade av eller öveerförda till FX
XM.
Det kan
n ske genom deltagande i stödgrupper, i
uppföljningsverksam
mhet genom
m styrande org
gan s.k.
Joint Stteering Comm
mittee (JSC)), högnivåmö
öten i
kundlan
ndet samt ge
enom ekonom
misk uppföljn
ning
via upp
pdragstagand
de myndighett (t ex FMV) eller i
annan form.
f
De avta
al som förvalttas av FXM u
utgörs av leasing av
Gripen i ett fall; Tjeckien, lease--köp i ett fall;
Ungern
n (obligatorisskt köp efter lleasingperio
oden)
samt fö
örsäljning av Gripen i ett ffall; Thailand. I
dessa övergripande avtal kan inggå underavta
al i
form av
v t.ex. supporrtkontrakt, u
underhållsavttal mm.
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4.4
4

Verk
ksamhetsg
gren
Upp
pdragsförs
säljning

Verksamhetsg
V
grenen omfa
attar försäljning av
Försvarsmakt
F
tens övertaliiga materiel på
p uppdrag aav
Försvarsmakt
F
ten. Försäljn
ningarna har genomförts
tiill andra länd
der, svenska och utländsk
ka
myndigheter
m
samt företag
g inom försva
ars- och
säkerhetsindu
ustrin vilket också utgör
verksamhetsg
v
grenens presstation. Uppd
dragen har
omfattat
o
såvääl försäljning
g av mängdm
materiel som
hela
h materielsystem och enstaka
e
prod
dukter.

helikop
ptersystemet samt intäkteer för
Försvarrsmakten.
ljningen av
v entrepren
nadfordon till
t
Försälj
danska
a försvarsm
makten
Försäljn
ningen gav en intäkt till d
den svenska
Försvarrsmakten och
h möjliggjord
de materielltt en
kompleettering till den danska föörsvarsmakte
ens
insats i Afghanistan
n.

Prestation
P
F
Försäljning
gsverksamh
het på
uppdrag
u
frå
ån Försvars
smakten
Inledning
Försäljning
F
avv Försvarsm
maktens överttaliga
materiel.
m
Förssäljningarna
a har genomfförts på
uppdrag
u
av Försvarsmaktten och har gjorts
g
till såvääl
andra
a
stater, som svenska
a och utländsska
myndigheter
m
samt företag
g inom försva
ars- och
säkerhetsindu
ustrin.
Antalet
A
uppdrrag är avhän
ngit av vilka
avvecklingsbe
a
eslut som fatttas inom
Försvarsmakt
F
ten. Att kostn
naden för attt utföra
uppdraget
u
var lägre 2012 än 2011 är en effekt av
vilka
v
uppdragg som inkom
mmit under årret och att
man
m under 20
012 har ändrrat debitering
gsmodellen.
Effekten
E
av geenomförda affärer
a
står i direkt
d
relation till hu
ur Försvarsm
maktens förv
väntningar haar
nfriats utifråån den ambittion som kun
nden angivit
in
vid
v avyttring och som öveerenskommitts med FXM..
Trenden
T
är ök
kat antal upp
pdrag och sam
marbetet
med
m Försvarssmakten har utvecklats under
u
verksamhetså
v
året. Nedan är
ä ett par exe
empel av
FXM:s
F
försäljjningsverksa
amhet på upp
pdrag av
Försvarsmakt
F
ten.
Försäljning
F
g av helikop
pter 4
Efter
E
genomfförd marknad
dsundersökn
ning fann
FXM
F
att helik
kopter 4 var säljbart. Försäljningen
in
nnebar även en reduktion
n av
avvecklingsko
a
ostnaderna förknippade
f
med
m

Heelikopter 4
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5 Återra
apporte
ering enlligt
regler
ringsbre
ev (RB)

kvalitattiv bedömnin
ng till grund fför den inrik
ktning
och prio
oritering som
m genomförss.

5.1
5

and med melllanstatliga eerbjudanden eller
I samba
förhand
dlingar inklu
uderar myndiigheten ekon
nomiska
och pollitiska analysser i arbetet, bbl.a. genom ett
samarb
bete med Exp
portkreditnäm
mnden. Dettta har
bidragitt till att skap
pa en utvecklaad bedömnin
ng av
risker samt
s
en bättrre förståelse iinom FXM för
fö vilka
relation
ner det aktue
ella landet haar till andra länder i
regioneen och hur de
en aktuella afffären inverk
kar
säkerheetspolitiskt i området.

Åter
rrapporter
ring avsee
ende stöd
till R
Regeringsk
kansliet

FXM RB 20
012 punkt 2: Myndigheteen ska vidta
och redovissa åtgärder för
f att bistå
Regeringsk
kansliet med underlag och analyser
inom ramen
n för myndig
ghetens verk
ksamhetoch kompettensområde. Myndigheteen ska vidta
åtgärder fö
ör inhämta sa
amråd från andra
berörda my
yndigheter i samband meed
framtagand
de av underllag och analy
yser.
Utfört
U
arbe
ete
FXM
F
har und
der året bistå
ått Regeringskansliet och
andra
a
myndiggheter med underlag
u
inom
m ramen förr
myndigheten
m
ns verksamheets- och
kompetensom
k
mråde. Exem
mpel på sådan
nt stöd är
underlag
u
infö
ör den politisska ledningen
ns resor och
besök.
b
Myndiighetens ana
alysverksamh
het har i dettaa
avseende
a
omffattat bland annat
a
policy--,
konkurrent-,
k
produkt- och
h marknadsa
analyser,
pärmunderla
p
g inför resorr eller underlag som rör
specifika fråggor. En betyd
dande del av dessa
underlag
u
redo
ovisas underr avsnitt 4.1 ovan
o
prestation
p
1. IInriktning-och prioriterin
ngar för
Försvarsexpo
F
ortmyndighettens verksam
mhet 20132015
2
samt preestation 2. Analys.
A
I de fall
f
underlagen
u
och analysern
na varit av sådan karaktärr
har
h beredninggen av dessa
a skett i samrråd från
berörda
b
mynd
digheter. Analysverksam
mheten har
vidare
v
använtt sig av den kompetens
k
so
om finns
in
nom staten o
och beställt underlag
u
från
n FOI, FMV,
Försvarsmakt
F
ten, EKN och
h Exportråde
et.
Myndigheten
M
n har under året
å förändrat
arbetsformer
a
na vilket medfört en bred
ddning av
perspektiven
p
i beslutsund
derlagen. En inventering
och
o prioriteriing av viktiga
a analysområ
åden har
genomförts,
g
vvilket bidrar till att fokusera och
samordna analysverksam
mheten. I sam
mband med
det
d årliga inriiktnings- och
h prioritering
gsarbetet av
den
d exportstö
ödjande verk
ksamheten ha
ar metodik
och
o bedömnin
ngsgrundern
na för försvarrsnytta
vidareutveckl
v
lats. Detta ha
ar medfört en
n förbättrad

5.2

Transpar
rens och a
antikorrup
ption

FXM
M RB 2012 pu
unkt 3: Myn
ndigheten ska
a
bedrriva sin verk
ksamhet på ssådant sätt att
a den
bidrrar till ökad transparens
t
s inom
myn
ndighetens verksamhetsoområde.
Återrrapporterin
ng: Myndighheten ska red
dovisa
vilka
a aktiva åtgä
ärder som viidtagits för ökad
ö
tran
nsparens inom myndigheetens områd
de samt
vilkeen effekt åtgärderna hafft. Myndigheeten ska
även
n redovisa viilka krav på regelefterlev
vnad
och bekämpning
g av korrupti
tion som ställls på
de företag
fö
mynd
digheten stöd
djer med
expo
ortfrämjande aktiviteterr samt vilka
aktiviteter som vidtagits
v
förr att den egna
a
myn
ndighetens personal ska kkunna verka
a för
regeelefterlevnad
d och bekämp
pande av
korrruption.
rbete med ttransparen
ns och
Myndiighetens ar
antiko
orruption
FXM arrbetar aktivt med transpaarens och öppenhet.
På myn
ndighetens webbplats
w
rappporteras löp
pande
om verk
ksamheten. Vid
V olika tillffällen under 2012
har sam
mmanlagt ett trettiotal sveenska och
utländsska journalistter besökt FX
XM för att få
å en bild
av verksamheten oc
ch aktuella frrågor. FXM har
h
under året
å även arb
betat med värrdegrundsfrå
ågor. I
grupperr har alla ansställda disku
uterat FXM:s
värdegrrund. Resulta
at av diskusssionerna ledd
de till
en interrn folder om just värdegrrund och vad
d FXM:s
tre värd
deord etisk, förtroendeing
f
givande och
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frramtidsinrik
ktad betyder för
f oss.

5.3

Myndigheten
M
ns verksamheet ska genom
msyras och
kännetecknas
k
s av ett etisktt förhållningssätt med
höga
h
krav på såväl egen personal
p
som
samverkandee företag och organisation
ner. Det
myndighetenss övergripand
de etikpolicyy
frramgår av m
med
m riktlinjerr som införd
des under vårren 2012.

FXM ha
ar inte bedriv
vit någon
tjänsteeexportverksa
amhet under 2012.

Utöver
U
den nyya policy som
m nämns ova
an finns
in
nterna föresk
krifter till stö
öd för person
nalen i olika
sammanhangg. Bland anna
at behandlass hur vi ska
arbeta
a
med in
ntern och exttern represen
ntation och
hur
h de anställlda ska undvvika att hamn
na i
situationer m
med olämpliga
a förmåner, gåvor,
g
onsmåltider eller
e
alkoholfförtäring.
representatio

5.4.1 Återrapp
portering a
av kostnad
der
och intäk
kter vid ex
xport

Det
D interna reegelverket fin
nns tillgänglig för
personalen
p
påå myndighettens intranät och
in
nformation o
om nya regleer ges även i samband
s
meed
personalmöte
p
en. Särskilda
a information
nsaktiviteter
om
o etik arran
ngerades ock
kså under 20112 i form av
en
e lunchförelläsning för alll personal med
m en
in
nbjuden gästt från Utrikessdepartemen
ntet som
ta
alade om OE
ECD:s konven
ntion om korrruption, den
n
nya
n mutlagstiiftningen och
h webbverkty
yget
Antikorruptio
A
onsportalen.
Kravet
K
på ett etiskt förhålllningssätt om
mfattar även
n
de
d företag som
m myndigheten arbetar med.
m
Därför
måste
m
ett föreetag som anssöker om stöd
d först
underteckna
u
ett anti-korrruptionsintyg
gi
ansökningsbl
a
lanketten. Fö
öretaget intyg
gar där att
man
m har lämp
pliga kontrolllsystem för att
a motverkaa
korruption
k
occh att inte förretaget, ellerr någon som
handlar
h
på deeras uppdrag
g, har lämnatt eller
kommer
k
att läämna någon muta eller annan
a
otillbörlig
o
bellöning. Förettagen påminn
ns även om
att
a svensk lagg straffbelägg
ger tagande och
o givande
av
a muta.
FXM
F
har genomför inform
mation till fö
öretag om hu r
myndigheten
m
n arbetar med
d inriktning och
o
prioritering
p
in
nklusive bed
dömning av fö
örsvarsnyttaa i
syfte att öka ttransparenseen kring myn
ndighetens
arbete
a
med sttöd till försva
arsexport.

5.4

Tjänsteex
xport

Reglering
gsbrevsup
ppgifter viilka
återredov
visas på an
nnat sätt:

Uppdr
raget enligtt reglering
gsbrevet
Myn
ndigheten ska i samverka
an med
Förssvarsmakten
n och Försva
arets materia
alverk
redo
ovisa intäkte
er, kostnaderr och bedömd
da
ekon
nomiska risk
ker i samban
nd med
vidm
makthålland
de, överlåtelsse och upplåttelse
av försvarsmate
fö
eriel och matterielsystem
uppdelat per exp
portaffär.
Myn
ndigheten ska även redovvisa kostnad
der,
inklu
usive kostna
adsminskning
gar, intäkterr och
risker i samband
d med utveckkling som ka
an
uppsstå som följd
d av en exporrtaffär.
Utfört arbete
FMV occh Försvarsm
makten fick liikalydande
regeringsuppdrag. Regeringsupp
R
pdraget har i
samverrkan med FM
MV och Försvvarsmakten
redovissats i en skriv
velse till regeeringen FMV
V var
den sam
mordnande och
o rapporterrande myndiigheten
för regeeringsuppdra
aget.

5.4.2 Utvecklad
d analys- o
och
strategifö
örmåga
FXM ha
ar i reglering
gsbrevet för 22012 ett uppd
drag att
redovissa vilka åtgärder som vidttagits under året för
att utveeckla analys- och strategifförmågan occh
bedöma
a effekten av
v åtgärderna.
Återra
apportering
g
FXM ha
ar i en skrive
else till
Regerin
ngskanslietre
edovisat unde
der 2012 vidta
agna
åtgärdeer och vilka bedömda
b
effeekter dessa haft
h på
myndig
ghetens analy
ys- och strateegiförmåga.
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5.4.3
5
Öka
ad avgiftsfiinansierin
ng
FXM
F
ska und
dersöka möjliigheterna förr och
konsekvenser
k
rna av en utö
ökad grad av
avgiftsfinansi
a
iering av verk
ksamheten samt
s
redovisaa
en
e bedömnin
ng av intäkterrnas omfattn
ning.
Myndigheten
M
n ska redovisa
a uppdraget i
budgetunderl
b
lag för 2013.
Utfört
U
arbe
ete
I myndigheteens budgetun
nderlag för 20
013
redovisade Fö
örsvarsexporrtmyndighete
en en
preliminär
p
beedömning avv möjligheterrna till
avgiftsfinansi
a
iering och meddelade avssikten att gå
mot
m en ökad aavgiftsfinanssiering av exp
portstödet tilll
fö
öretag samt att myndigheeten komme
er att lägga
fa
ast principerr för avgiftsuttag under 2012 för
genomförand
g
de under 2013.
Därefter
D
har m
myndigheten
n ytterligare analyserat
möjligheter
m
o
och konsekveenser och kom
mmit fram tiill
en
e avvägd mo
odell för utök
kad avgiftsfin
nansiering
med
m avsikten
n att genomfö
öra denna un
nder 2013.
Bedömning
B
g
En
E modell förr utökad avgiiftsfinansieriing kommer
att
a införas un
nder 2013.

5.4.4
5
Rap
pportering
gsskyldigh
het 24 tim
Myndigheten
M
n har en rapp
porteringssky
yldighet
avseende
a
de h
högnivåmöteen som genom
mförs. FXM
rapporterar n
när påkallat skriftligen
s
inom 24
tiimmar från ssådana möteen till
Försvarsdepa
F
artementet.

Myn
ndigheten ska även redovvisa hur storr
andel av anslaget som förbrrukas för köp
p av
konssulttjänster.
Utfört arbete
FXM ha
ar valt att förr redovisninggen av 2012 inte
i
använd
da resultatind
dikatorer för att åskådligg
göra
effektiv
vitet i verksam
mheten. Skället är att FXM
M 2012
och 20111 har varit i ett uppbyggn
nadsskede occh att
basårett för nyckelta
alen ännu intte har nåtts. Även
Ä
om stöd
dfunktioner finns
f
från böörjan medan
verksam
mheten succe
essivt byggs u
upp skulle ny
yckeltal
och ind
dikatorer visa
a ökningar vaarje år som in
nte
återspeeglar en verkllig effektiviseering utan mer
m är
en effek
kt av att verk
ksamheten koommer på pllats.
FXM ha
ar därför valtt att användaa metoden attt
beskriv
va hur myndigheten arbettar för att
åstadko
omma effektiivitet och god
d hushållnin
ng.
Följand
de exempel kan ges på myyndighetens arbete
för att uppnå
u
effektiivitet i verksaamheten:
- Användande
A
av statens raamavtal
- Användande
A
av Statens seervicecenter för
delar
d
av ekon
nomi- och
personaladm
p
inistrativt arrbete
- Samutnyttjan
S
nde med and
dra myndighe
eter av
telefoni, lokalvård, tryckeeri
FXM vä
äljer att anvä
ända kontogrrupp 578
Konsultttjänster enliigt statsredovvisningen so
om
definition av konsullttjänster. Un
nder 2012 ha
ar
8 436 tk
kr (11 procen
nt) av anslageet använts fö
ör köp
av konssulttjänster.

5.6
5.5
5

Orga
anisations
sstyrning enligt
reglleringsbre
evet

Rapporterring enligt RB
R 2012: Myndigheten
ska genom
m resultatind
dikatorer, ny
yckeltal,
eller på an
nnat sätt visa att myndig
ghetens
verksamh
het bedrivs eff
ffektivt och med
m god
hushållnin
ng. Verksam
mheten ska an
nalyseras
och komm
menteras sam
mt redovisas så
attanslagssförbrukning
gen för respeektive
verksamh
hetsområde och
o funktion framgår.
f

Organisa
ationsutve
eckling

Under våren
v
2012 slutfördes AX
XA projektet som
syftade till en översy
yn av verksam
amheten och som
bland annat
a
medförrde att projekktkontoret in
nfördes
för en myndighetge
m
mensam proojekthanterin
ng.
Sedan den
d 1 februarri 2013 beståår FXM:s
organissation av verk
ksamheternaa Strategi och
h
Markna
ad samt stödfunktionernaa Ekonomi, Juridik
J
och Kom
mmunikation
n samt en HR
R-grupp och
h en
internreevisor som ra
apporterar d
direkt till GD.
Tidigarre fanns ett Kansli,
K
detta u
upphörde de
en 1
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feebruari 2013
3 och verksam
mheten överffördes till
övriga
ö
stödfunktioner. Deetta föregickss av en
utredning
u
om
m effektiviserring av stödfu
unktionerna.. I
början
b
av 20113 anställdess också en intternrevisor p
på
20
2 procent i ssyfte att ytterrligare säkersställa kvaliteet
i de interna p
processerna.

5.7
5

Pers
sonalförsö
örjning

Rapporterring enligt RB
R 2012:
Myndigheeten ska redo
ovisa i vilken
n
omfattnin
ng myndigheetens mål förr
kompeten
nsförsörjning
gen har uppn
nåtts,
vilka åtgä
ärder som vid
dtagits och vilka
v
mål som ffortsatt gälleer för
myndigheetens kompettensförsörjniing.
Väsentliga
a avvikelser ska anges occh
kommenteeras.
Under
U
2012 h
har fem meda
arbetare rekrryterats till
myndigheten
m
n. Möjligheten
n att finna medarbetare
m
tiill de utlysta tjänsterna är
ä fortsatt god
d, med mångga
sökanden till varje tjänst.
Tre
T officeraree från Försva
arsmakten ha
ar varit
anställda
a
vid FXM och pla
acerade som militära
rådgivare vid Försvarsdep
partementet.
Anställningar
A
rna upphörde vid årsskifttet
2012/2013.
2

Kompe
etensutvec
ckling
Under 2012
2
införde
es regelbundn
na
lunchfö
öreläsningar, där FXM bju
uder in intre
essanta
och releevanta förelä
äsare i
kompettensutvecklin
ngssyfte.
På myn
ndighetsdagen bjöds en gäästföreläsare
e in för
att tala om kommun
nikationens bbetydelse i
mänsklliga relatione
er. Premiepen
nsionsmyndigheten
(PPM) har
h bjudits in
n och förelässt om pensioner.
En arbeetsmiljöutbildning för cheefer har
genomfförts.
gen medarbeetarsamtal, en
e del i
FXM geenomför årlig
detta sy
yftar till att kartlägga
k
beh
hovet av strattegisk
kompettensförsörjniing utifrån ettt
myndig
ghetsperspek
ktiv.
Medarb
betare vid FX
XM har bl. a d
deltagit i
informa
ationsträffar och föreläsn
ningar anord
dnade
av Arbeetsgivarverke
et, Ekonomisstyrningsverk
ket,
Riksgällden och Stattens serviceccenter.
Medarb
betare har ge
enomgått lön
neutbildning,, Office
utbildn
ning, utbildniing i diarieförring,
civiling
genjörsprogra
am på Handeelshögskolan
n IFL,
kommu
unikationsutb
bildning och
h en kurs för ökad
ö
kunskap om Gripen
n.
Arbetsm
miljö
Vid regelbundna infformationsm
möten som leds av
generalldirektören, förs
f
en dialogg med alla
medarb
betare om my
yndighetens verksamhet och
aktuella
a frågor.
e har under 22012 erbjudits
FXM:s medarbetare
ersättniing för friskv
vårdsaktivitet
eter samt tid för
friskvårrdsaktiviteter under arbeetstid.
Under året
å har arbe
etsmiljöarbettet utvecklatss i
samverrkan med de fackliga reprresentantern
na.


FXM:s
F
medarbetare Rolff Moberg mo
ottar NOR
medaljen
m
26 jjuni 2012



En
E medarbetarundersökn
ning har
genomförts,
g
handlingspla
h
aner har arbe
etats
fram
f
avdelnin
ngsvis och åttgärdsarbetet pågår.
Skyddskomm
S
mitté och arbeetsplatsträffa
ar har
in
nförts underr året.
En
E skyddsron
nd har genom
mförts.
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Samtligga medarbettare på mynd
digheten har
erbjudiits hälsoundersökning.
HR-po
olicys har arb
betats fram occh beslutats
(Rekryyteringspolicyy,
Kompeetensutveckliingspolicy,
Arbetsm
miljöpolicy, Alkohol- och
h drogpolicy
samt P
Policy mot sex
xuella trakassserier,
trakassserier och krä
änkande särb
behandling)

Personalens
P
iidrottsföreniing X-sport har
h under åreet
genomfört
g
divverse arrang
gemang, såso
om
stegtävling, lu
unchlöpning/promenad, bowling,
Milspåret
M
och
h guidad visn
ning av Stock
kholms
Stadion.
S
Sjukfrånvaro
Sj
on
I tabellen ned
dan redovisas anställdas totala
t
sjjukfrånvaro i förhållandee till den sam
mmanlagda
ordinarie
o
arbetstiden. Vid
dare redovisa
as andel av

n under en saammanhäng
gande
totala sjjukfrånvaron
tid av 60
6 dagar ellerr mer. I tabelllen redovisa
as också
sjukfrån
nvaro fördela
at på kön och
h ålder i
förhålla
ande till resp
pektive gruppps sammanla
agda
ordinarrie arbetstid. Sjukfrånvarro redovisas i
procentt i tabellen nedan.

rånvaro %
Sjukfr
Totalt
Andel 60
6 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställd
da
- 29 år
Anställd
da 30 år - 49
9 år
Anställd
da 50 år -

Antal
A
Anstä
ällda
Kön
K
Kvinnor
K
Män
M
Total
T

31 dec
2012
16
26
42

Årsarbetskr
Å
raft
Kön
K

1 jan
2012
15
30
45

Med
deltal
20
012
114
2
28
4
43

Medeltal
M
2011
14
24
38

2012

2011
2

Kvinnor
K

13

15

Män
M
Total
T

29
42

24
39

2 012

2011

1,3
0,0
1,3
1,2
0,8
2,0

2,3
42,2
5,2
0,6
2,5
1,9
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6.1
6

Ansllagsredov
visning

Redovisnin
R
ng mot ansla
ag
Anslag
A
(ttkr)

Ing. överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

13 428

75 860

-11 028

13 428

75 860

-11 028

Nott

Uo
U 6 1:12
Ramanslag
R
Försvarsexpo
F
ortmyndigheten
m
n
ap.1
a
Försvarsexpo
F
ortmyndigheten
m
n
Summa
S

21

Indrag
gning

To
otalt
dispo
onibelt
belopp

U
Utgifter

Utgående
Överförings-belopp

78 260

--78 265

-5
5

0
78 260

-778 265

-5
5

Ersättninga
E
ar och andr
ra förmåne
er
Ledande
L
be
efattningsh
havare/styrelseuppdra
ag
(tkr)
Generaldirekt
G
ktör Ulf Hamm
marström
Bilförmån
B

Lön
n
1 125
5
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6

Fas
stställan
nde av år
rsredov
visning 2012
2

Försvarsexpor
F
rtmyndigheteen avger härm
med årsredovissningen för veerksamhetsårret 2012
i enlighet med
d förordning (2000:605) om
m årsredovisn
ning och budg
getunderlag.
Jag
J intygar attt årsredovisningen ger en rättvisan
nde bild av verksamhete
v
ens
resultat samtt av kostnad
der, intäkterr och myndigghetens eko
onomiska
ställning.

Stockholm
S
d
den 22 februa
ari 2013

Ulf
U Hammarrström
Generaldirek
G
ktör
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