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1 Generaldirektörens förord 

Försvarsexportmyndigheten bildades den 1 augusti 2010 och avvecklades den 31 december 2015. 
Under de fem åren bedrevs ett intensivt arbete av ett närmare femtiotal medarbetare för att - i 
enlighet med regeringens målsättningar - skapa en sammanhållen statlig försvarsexportverksamhet. 
Verksamheten präglades av helhetssyn, transparens, effektivitet och tydligare roller. Den 
utvärderades av Statskontoret hösten 2014 och befanns i stort redan då ha uppnått regeringens 
målsättningar.  

De värderingar som vägledde verksamheten sammanfattades i ledorden ”etisk, förtroendeingivande 
och framtidsinriktad” och visionen var ”export och internationellt samarbete för framtidens försvar”.  
En iakttagelse som växte fram var att försvarsexporten i den allmänna debatten sällan motiveras 
utifrån vad den faktiskt är - att exportera militär förmåga - och vad den får för konsekvenser dit 
exporten kommer, utan utifrån svenska egennyttor med exporten såsom kostnadsdelning för 
Försvarsmakten, arbetstillfällen och teknologiutveckling till nytta även för det civila samhället.  

Men som all statlig verksamhet måste även denna bottna i de värderingar som styr staten. Exporten 
är en del i skapandet av en säkrare värld i samarbete med andra länder. Svenska system måste bidra 
till människors och länders säkerhet och trygghet och därigenom samhällens och regioners 
utveckling. Om exporten inte bidrar med nytta dit den kommer så är den inte moraliskt försvarbar. Är 
exporten inte moraliskt försvarbar är det svårt att rekrytera rätt typ av människor till verksamheten. 

Det sista året, 2015, präglades till största delen av avvecklingen av myndigheten. De under året 
viktigaste aktiviteterna var, förutom att upprätthålla de delar av den pågående verksamheten som 
skulle föras över till Försvarets materielverk, ett mycket krävande HR-arbete och en process med 
korta tidsförhållanden för att genomföra en professionell avveckling i alla dess delar. Förordet 
fokuserar på vad som till och med 2015 uppnåddes inom verksamhetens olika. HR-utmaningar och 
avvecklingens genomförande finns närmare beskriven under kapitel 5.1. Nedan beskrivs hur 
regeringens målsättningar omsattes i praktiken. 

Helhetssyn och effektivitet 

Grundläggande för verksamhetens utveckling var att en tydlig målsättning med statens engagemang 
skapades genom att begreppet ”försvarsnytta” myntades, definierades och användes. Definitionen 
utgick ifrån tre typer av nytta för det svenska försvaret i vid mening och Försvarsmakten i synnerhet. 
Dessa var direkt kostnadsdelning där Försvarsmakten kan dela drifts- och utvecklingskostnader med 
andra användare, indirekt kostnadsdelning genom att försvarsviktiga industriella kompetenser 
upprätthålls genom export istället för att tvinga fram beställningar från Försvarsmakten samt 
försvars- och säkerhetspolitiska nyttor i övrigt såsom till exempel säkerhetspolitiskt viktiga 
samarbeten. 

På denna grund kunde en helhetssyn skapas där olika exportmöjligheter kunde vägas mot varandra 
utifrån graden av försvarsnytta. Detta möjliggjorde prioriteringar. Prioriteringsarbetet gjordes årligen 
genom en omfattande dialog med för det första industrin för att klarlägga behov av statligt 
engagemang och därefter med övriga försvarsmyndigheter för att fastställa statliga prioriteringar 
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utifrån graden av försvarsnytta. Resultatet av dialogen var en konkret prioriterad lista över 
exportmöjligheter och länder. FXM samordnade därefter stödjande aktiviteter så att dessa 
utnyttjades effektivt till stöd för specifika exportmöjligheter, där ofta övriga försvarsmyndigheter, 
främst Försvarsmakten, var involverade. 

FXM utvecklade även en statlig resurs för analys på exportområdet. Det är synnerligen viktigt att 
analysera nyttan med en specifik export för att prioritera resursanvändning, men också därför att 
försvarsexport de facto är export av militär förmåga. Att redan i den inledande främjandefasen ha en 
uppfattning om effekterna ur ett militärt perspektiv av en viss export är mycket viktigt. Analysarbetet 
innefattade också att göra konkurrentanalyser innan beslut om statligt deltagande i 
exportkampanjer. Då finns det en grund för att bedöma om det är kostnadseffektivt att lägga 
resurser på en specifik exportmöjlighet.  

Men analysen var också viktig för att synergier och inte motsatsförhållanden skulle uppstå mellan 
industrin och Försvarsmakten. Samtidigt som det är till stor ekonomisk nytta för Försvarsmakten att 
kunna dela kostnader med andra användare av materielsystem, såväl vad avser logistik och 
reservdelar som framtida modifiering och utveckling, så kan det vara en i tiden konkurrerande 
verksamhet för Försvarsmaktens resurser. Exempelvis kan de utbildningsplatser som finns redan vara 
inplanerade för Försvarsmaktens sjömän, tekniker eller piloter. Nyckeln för att hantera detta lärde vi 
oss vara framförhållning och planering. 

Myndigheten företrädde också staten i mellanstatliga förhandlingar, också dessa prioriterade i 
samma inriktningsprocess. De statliga avtalen berör i första hand Gripensystemet och myndigheten 
hade ansvar för förvaltningen av bilaterala avtal omfattande runt 30 miljarder kronor i 
kontraktsvärden med Tjeckien, Ungern och Thailand. FXM genomförde också den största 
kontraktsförhandlingen som gjorts på försvarsområdet med Schweiz angående deras upphandling av 
dels nästa generations Gripenversion, dels ett lån av nuvarande version. Ekonomihanteringen 
utvecklades också, bland annat vad gäller valutasäkring.  

Helhetssynen präglade även främjandet. FXM tog fram en verktygslåda med tjänster för att främja 
företags försvarsnytta export. Verktygslådan innehöll fyra delar; för det första att utnyttja FXM:s och 
andra myndigheters bilaterala kontakter med upphandlande länder för att stödja exportmöjligheter. 
För det andra kunskapsspridning genom seminarier, ofta tillsammans med svenska ambassader, om 
frågor som är relevanta inom exportverksamheten, t ex inom EU:s utveckling av regelverk eller hur 
en specifik marknad fungerar och vad som är aktuellt i ett specifikt land på upphandlingsområdet. 
För det tredje att skapa mötesplatser mellan svenska företag och utländska företrädare, bland annat 
vid mässor men också genom arrangerade seminarier där svenska teknologier kunde presenteras för 
utländska upphandlare. För det fjärde deltog FXM i arbetet för att skapa så lika tillträdesvillkor som 
möjligt för svenska företag, framförallt på den europeiska marknaden. 

Att stödja små och medelstora företag var en viktig del i FXM:s främjandeuppdrag. Dessa företag har 
till stor del andra behov än stora bolag och de är definitionsmässigt många fler. FXM:s stöd till de 
små och medelstora företagen var en del i verksamheten som utvecklades och successivt fann sina 
former. 

Marknadsföring av försvarsmateriel är inte tillståndspliktigt, men export är det. För att staten inte 
skulle använda onödiga resurser på att främja export där tillstånd i slutänden ändå inte skulle 
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medges och för att inte skapa förväntningar hos länder som inte skulle få köpa en produkt, införde 
FXM en ny mekanism där främjandeinsatser förutsatte ett förhandsbesked från Inspektionen för 
strategiska produkter (ISP). 

Genom att FXM införde ett centraliserat ansökningsförfarande stärktes dels kontrollen över hur 
försvarsmyndigheternas resurser användes och prioriterades, dels kunde ett avgiftsförfarande 
införas där företagen fick betala för hanteringen av ansökan och för minst merkostnaden för 
stödaktiviteter som beviljades. 

Transparens och antikorruptionsarbete 

FXM:s årliga inriktningsprocess ökade i sig transparensen då det nu blev spårbart varför olika 
aktiviteter prioriterades framför andra. Men myndigheten bidrog till transparens i många fler 
avseenden. Myndighetens hemsida liksom med tiden ett nyhetsbrev följde verksamheten nära och 
redovisade aktiviteter. Myndigheten arrangerade årligen en konferens i Karlskoga om olika 
exportrelaterade frågor och arrangerade även andra seminarier till exempel i Almedalen. FXM gjorde 
också årsredovisningen helt offentlig, inklusive de mellanstatliga kontraktens samlade ekonomi 
vilken aldrig tidigare öppet redovisats. Transparensen visade sig vara viktig inte endast i förhållande 
till allmänheten, utan också inom statens olika delar där kunskap och insikter dittills varit 
begränsade. 

Försvarsmaterielaffärer är ur flera aspekter mer utsatta än många andra sektorer för 
korruptionsrisker. De är stora i ekonomiska termer, många parter är inblandade varav ibland 
motparter i länder som brottas med omfattande korruptionsproblem och de är slutligen till delar 
sekretessbelagda vilket också ökar risken för korruption. FXM gjorde antikorruptionsarbete till en 
central fråga. För att kunna få statligt exportstöd måste varje företag skriftligt intyga att man 
bedriver antikorruptionsarbete och inte varit involverade i mutor eller andra otillbörliga aktiviteter. 
FXM stärkte statens roll i antikorruptionsarbetet och kan konstatera att staten har en hel del att lära 
från industrin på detta område. Transparens spelar också inom dessa delar en viktig roll; öppenhet är 
ett av de effektivaste instrumenten för att undvika korruptionsrisker. 

Tydligare roller 

Tydligare roller mellan försvarsmyndigheternas uppgifter skapades genom att FXM hade 
exportverksamheten som sin huvuduppgift medan andra myndigheter kunde fokusera på sina 
kärnuppgifter - Försvarsmakten på operativ militär förmåga, Försvarets materielverk på upphandling 
åt det svenska försvaret och FOI på forskningsfrågor – och endast behövde delta i 
exportverksamheten på uppdrag av FXM. Inför FXM:s bildande hade Försvarsberedningen pekat på 
de intressekonflikter och nackdelar det innebar för Försvarsmakten att FMV både ansvarade för 
upphandling och försäljning gentemot samma företag.  

Detta var å ena sidan en etikfråga och att undvika att försätta medarbetare i jävssituationer, men 
från ett försvarsmaktsperspektiv å andra sidan också en fråga om att kunna hålla upphandlingars och 
försäljningars ekonomi skilda från varandra genom att olika huvudmän ansvarade för dem. Att stödja 
industrin respektive att stödja försvarets nytta är ofta sammanfallande intressen, men när dessa inte 
sammanfaller ansågs det viktigt att tydliggöra de olika intressena och att möjliggöra både för 
Försvarsmakten och för regeringen att ha synpunkter på avvägningen.   
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Sammantaget skapades mellan 2010 och 2015 en ny profession som förenade försvarskompetens 
och förståelse för vad vi från svensk sida kan erbjuda med förståelse för upphandlande länders 
behov. Förståelsen å ena sidan för det svenska erbjudandet och å andra sidan för det upphandlande 
landets behov är all framgångsrik handels kärna. Ett antal andra försvarsindustriella länder är just i 
dessa dagar i färd med att med FXM som förebild söka skapa motsvarande organisationer i sina 
länder. 

 

 

 

Ulf Hammarström 

Generaldirektör 
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2 FXM:s uppdrag 

2.1 Instruktion 

Försvarsexportmyndigheten (FXM) har haft i uppdrag att bedriva exportrelaterad verksamhet inom 
försvarssektorn genom att genomföra allmänt exportfrämjande åtgärder för internationella 
marknader och organiserade aktiviteter vid särskilda exportsatsningar. 

FXM skulle 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 ingick 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 skulle bedriva sin verksamhet så att den bidrog till försvarets långsiktiga materielförsörjning 
eller i övrigt var till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten skulle bedrivas i 
nära samverkan med Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och inom ramen för gällande 
riktlinjer för svensk krigsmaterielexport. 

FXM skulle bistå Regeringskansliet med underlag för internationella förhandlingar. 

FXM skulle 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 Avveckling av FXM och överföring av vissa uppgifter till FMV 

Regeringen beslutade den 23 april att FXM skulle avvecklas per den 31 december 2015 – förbehållet 
att riksdagen godkände vårändringsbudgeten. Propositionen om vårändringsbudget godkändes den 
16 juni av riksdagen och följaktligen ändrades den statliga försvarsexportstrukturen vid årsskiftet och 
FXM avvecklades. 

Delar av FXM:s verksamhet har per den 1 januari 2016 förts över till Försvarets materielverk, FMV. 
De delar av verksamheten som förts över är: 

- försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel  
- statens anbuds- och avtalsansvar vid mellanstatliga försvarsexportaffärer samt 
- exportstödsuppdrag till övriga försvarsmyndigheter som genomförs efter förfrågan från 

företag. 
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De delar av FXM:s verksamhet som har avslutats och inte lämnats över till någon annan myndighet 
är: 

- Inriktnings- och prioriteringarbetet, inkl. dialogen med försvarsindustrin, om de kommande 
fyra årens statliga försvarsexportverksamhet  

- den generella och proaktiva exportfrämjande verksamhet som genomförts i dialog med 
företagen och branschorganisationer samt  

- den övergripande analysverksamheten, förutom för flygsystem, i syfte att bedöma 
försvarsnytta i exporten. 

FXM har i uppdragets genomförande att föra över dessa uppgifter samrått med FMV, 
Ekonomistyrningsverket (ESV) och Försvarsmakten.  

Mot bakgrund av avvecklingsbeslutet justerades FXM:s regleringsbrev för verksamhetsåret 2015 med 
innebörden att myndigheten inte behövde lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller 
sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt 
noter behövde lämnas. I årsredovisningen skulle dock en beskrivning av resultatet av verksamheten 
under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för 
avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder 
hade omhändertagits. 

2.3 Försvarsnytta 

Det militära försvaret är ett viktigt och unikt instrument för att bidra till uppfyllande av målen för 
Sveriges säkerhet. En central del i att uppnå detta ändamål är en väl fungerande materielförsörjning. 
Därmed finns det, i Sverige som i alla andra länder med en försvarsmakt, genom behovet av 
materielförsörjning ett faktiskt beroendeförhållande mellan staten och försvarsindustrin som har en 
direkt koppling till målen för vår säkerhet. En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas bidrar också 
till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige. 

Försvarsexport är export av militär förmåga som, rätt använd, främjar stabilitet och säkerhet. Detta 
ställer stora krav på ansvarstagande, både av exporterande industri och av staten. Statlig delaktighet 
i främjande är ofta en förutsättning för att export ska kunna ske. Därför är - utifrån många 
perspektiv, inte minst frågornas politiska känslighet - kontroll och överblick över statliga resursers 
användning inom försvarsexportverksamhet en viktig fråga för staten. FXM gavs vid bildandet i 
uppgift att analysera, prioritera och ge uppdrag till andra försvarsmyndigheter för att skapa 
helhetssyn och en prioritering utifrån försvarsnyttan i olika exportmöjligheter.  

Exportfrämjande verksamhet kan om den inte planeras och koordineras med Försvarsmaktens och 
andra myndigheters verksamhet skapa resurskonflikter och oönskade bindningar. Det finns även en 
risk att exporten kan leda till oönskad teknologispridning. Analys av risker och dialog mellan 
inblandade myndigheter samt god framförhållning från industrin är nyckelfaktorer för ett 
framgångsrikt exportfrämjande. Detta är särskilt viktigt då svenska säkerhets- och försvarsföretag i 
allt högre omfattning söker sig till nya marknader i takt med minskad europeisk och amerikansk 
efterfrågan. 



Försvarsexportmyndighetens Årsredovisning 2015                 8 

   

Inriktnings- och prioriteringsarbetet för att generera försvarsnytta 
Försvarsexport är en viktig del för att försvaret ska kunna upprätthålla och utveckla operativ förmåga 
på ett kostnadseffektivt sätt. Export som är spårbar till Försvarsmaktens operativa förmåga bidrar till 
fler användare genom att den, utöver delad utvecklingskostnad, också skapar lägre driftkostnader 
samt i vissa fall operativa fördelar. Export är nödvändig för en försvarsindustriell förmåga som kan 
vidmakthålla och utveckla högteknologiska och kvalificerade system och produkter som är till nytta 
för försvaret. I stort sett inget lands försvarsmakt kan idag enskilt bära en nationell försvarsindustri. 
Internationellt ses export idag som en förutsättning för att behålla och utveckla en kompetent och 
konkurrenskraftig försvarsindustri. En industri som är till nytta för försvaret i dag och i framtiden.  

Genom att proaktivt beakta exportperspektivet i materielförsörjningen samt i arbetet med att 
avveckla materiel skapas möjligheter till ökad kostnadseffektivitet och kostnadsdelning med andra 
länder. Myndighetens analysverksamhet utgjorde grunden i inriktnings- och prioriteringsarbetet som 
resulterade i ett sista inriktande dokument för åren 2015-2018 som beslutades i februari 2015. 

Export och internationellt samarbete 
Internationellt samarbete och export ökar möjligheterna till vidmakthållande av materielsystem, 
övningsutbyte, utveckling av metodik och gemensamma procedurer. Exporten och det samarbete 
den genererar bidrar därför på ett konkret sätt till strävan att bygga säkerhet i samarbete med andra. 

Export av större materielsystem leder ofta till ett samarbete mellan länder snarare än att vara enbart 
en försäljning eller leasing. Det främsta svenska exemplet är relationen mellan de länder som valt 
stridsflygsystemet Gripen. Genom samarbetet uppnår länderna ekonomiska fördelar, delar 
erfarenheter och utvecklar nya förmågor tillsammans. Samarbete mellan länder inkluderar ofta 
åtaganden bl.a. i form av utbildnings- och samarbetsprogram. Det förekommer även att 
Försvarsmaktens materiel hyrs ut till andra länder i syfte att främja export, underlätta internationellt 
samarbete och bygga förtroende. 

Bedömningsgrunder 
Efterfrågan på statliga aktörers medverkan i främjandet av försvarsexport ökar, vilket leder till ett 
behov av tydliga prioriteringar. FXM åstadkom genom sådan prioritering en effektivare verksamhet, 
statlig helhetssyn och en mer transparent process. 

Genom att FXM redovisade bedömningsgrunder för hur myndigheten bedömde försvarsnyttan, d.v.s. 
bidraget till försvarets långsiktiga materielförsörjning och fördelen för svensk försvars- och 
säkerhetspolitik i övrigt, skapades en öppen och transparent process för det statliga 
exportfrämjandet med försvarsresurser. 

De exportaffärer som efter en samlad analys bedömdes innebära störst försvarsnytta prioriterades. 
Det prioriteringsarbete som gjordes vid myndigheten innebar 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 bedömdes ha en begränsad försvarsnytta. 
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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 utveckla 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, 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 
gör att Sverige förblir ett intressant land för internationellt försvarsrelaterat samarbete. Exportens 
bidrag till att stödja högteknologisk utveckling och innovation kopplad till försvars- och 
säkerhetspolitiken, utgör också motiv. Detta ökar också i sin tur omvärldens intresse för samarbete 
med Sverige på försvarsområdet. 

3 Verksamheten 2015 

Nedan ges en översiktlig beskrivning av den bedrivna verksamheten uppdelat i sex olika områden; 
Styrning och planering samt verksamhetsgrenarna för kärnverksamheten kompletterat med 
Säkerhetsskyddstjänst. Verksamheten har i betydande omfattning påverkats av regeringens uppdrag 
att förbereda och påbörja avveckling av myndigheten. 

Verksamheten har varit indelad i följande verksamhetsgrenar, i enlighet med myndighetens 
instruktionsenliga uppgifter:  

• Inriktning och analys härleddes dels ur 3 § i myndighetens instruktion där det framgick att 
FXM skulle bedriva sin verksamhet så att den bidrog till försvarets långsiktiga 
materielförsörjning eller i övrigt var till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik, dels 
ur 5 § som angav att myndigheten senast den 1 mars varje år skulle redovisa en inriktning för 
myndighetens arbete på kort och lång sikt samt myndighetens övergripande prioriteringar 
för försvarsexportverksamheten. 

• Exportfrämjande härleddes ur 1 § i myndighetens instruktion som angav att myndigheten 
skulle bedriva exportrelaterad verksamhet inom försvarssektorn genom allmänt 
exportfrämjande åtgärder för internationella marknader och organiserade aktiviteter vid 
särskilda exportsatsningar. Denna verksamhetsgren härleddes vidare ur 2 § som angav att 
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myndigheten skulle ansvara för försäljning och upplåtelse av materiel som hos myndigheter 
inom försvarsektorn inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. I detta 
ingick att efter särskilt bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och 
ingående av internationella överenskommelser. 

• Avtalsförvaltning härleddes ur 2 § i instruktionen som angav att myndigheten skulle ansvara 
för försäljning och upplåtelse av materiel som hos myndigheter inom försvarssektorn inte 
längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. I detta ingår att efter särskilt 
bemyndigande från regeringen företräda staten vid förhandlingar och ingående av 
internationella överenskommelser. 

• Uppdragsförsäljning härleddes ur 2 § i myndighetens instruktion där myndigheten 
skulle ansvara för försäljning av sådan materiel som hos myndigheter inom försvarssektorn 
inte behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar och att företräda staten vid 
förhandlingar och ingående av överenskommelser och avtal. 

Verksamhetsgrenarna Inriktning och analys och Exportfrämjande finansierades av anslaget eller 
avgifter. Avtalsförvaltning redovisar årets resultat av de mellanstatliga avtalen. Uppdragsförsäljning 
finansierades genom att Försvarsmakten betalar FXM för uppdraget. 

3.1 Styrning och planering  

I samband med regeringsförhandlingarna efter riksdagsvalet 2014 kom beskedet att den nya 
regeringens avsikt var att myndigheten skulle avvecklas. Det parlamentariska läget under hösten 
skapade en ovanlig situation, där allianspartiernas budgetmotion blev antagen och därigenom beslöt 
riksdagen att FXM skulle finnas kvar. Istället gav regeringen FXM en ny planeringsinriktning. Enligt 
FXM:s regleringsbrev för 2015 framgick att myndigheten skulle ”vid förberedande och genomförande 
av rationaliseringsåtgärder inför 2016 säkerställa en erforderlig allokering av disponibla resurser till 
prioriterad verksamhet”. Den prioriterade verksamheten angavs till ”att lämna anbud/offerter, att 
förvalta befintliga avtal, att utföra försäljningsverksamhet på uppdrag av Försvarsmakten samt att 
lämna exportstödsuppdrag”. Myndigheten skulle vidare ”redovisa hur myndighetens verksamhet ska 
organiseras och bedrivas utifrån de minskade ekonomiska ramarna som framgår av riksdagens beslut 
om budget för 2015”, vilket FXM gjorde i budgetunderlaget för åren 2016-2018. Den nya inriktningen 
innebar en helt annan målbild och verksamhetsidé än den som låg till grund för myndighetens 
bildande. Den beslutade reduktionen av anslagsnivån till cirka 48 miljoner kronor skulle ha inneburit 
en anslagsreduktion om nästan 30 procent i relation till gällande anslagsnivå och en anslagsnivå som 
motsvarade 60 procent i relation till den anslagsnivå mot vilken myndigheten och verksamheten 
dimensionerades då den bildades. 

Den planerade omstruktureringen av myndigheten verkställdes dock aldrig och istället erhöll FXM 
den 23 april 2015 regeringens uppdrag att förbereda överföring av vissa uppgifter till Försvarets 
materielverk samt förbereda och påbörja en avveckling av myndigheten med förbehåll för riksdagens 
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beslut i nödvändiga delar1. Den 16 juni godkände riksdagen regeringens förslag till vårändringsbudget 
varvid förbehållen i regeringsbeslutet bortföll. 

En stor del av verksamhetens styrning och planering har mot denna bakgrund inriktats mot att 
inledningsvis utreda och föreslå en omstrukturering av verksamheten och därefter till att avveckla 
myndigheten samt, i samråd med FMV, ESV och Försvarsmakten, säkerställa överföring av de från 
regeringen prioriterade uppgifterna till FMV. 

FXM har fortsatt haft en rutin som innebär att myndigheten krävt ett förhandsbesked från 
Inspektionen för strategiska produkter (ISP), som ansvarar för exporttillstånd, även för 
främjandeaktiviteter. Samarbetet med ISP är reglerat i en samverkansöverenskommelse.  

Analysverksamheten har varit central för myndighetens styrning och planering, både för att ha 
förmåga att värdera nytta och risker i enskilda exportfrämjande aktiviteter och för den övergripande 
årliga inriktningen och prioriteringen av försvarsexportverksamheten.  

Arbetssättet där myndighetens inriktning och prioritering av verksamheten för kommande år styr 
intern verksamhetsplanering och budgetering har fullföljts.  

3.2  Inriktning och analys 

Analysförmågan vid FXM användes främst till att inrikta och prioritera den statliga exportfrämjande 
verksamheten samt för att åstadkomma en statlig helhetssyn avseende att definiera vad som är 
strategiskt betydelsefull försvarsexport.  

FXM har varje år, i samarbete med övriga försvarsmyndigheter och företagen i försvarssektorn, 
genomfört ett arbete där myndigheten analyserat vilka system och marknader där staten skulle 
prioritera sitt exportstöd. I februari 2015 lämnade FXM sin inriktning och sina prioriteringar för 
myndighetens verksamhet till Försvarsdepartementet. Redovisningen omfattar inriktning för 
myndighetens arbete över en fyraårsperiod (2015 – 2018) samt myndighetens övergripande 
prioriteringar för försvarsexportverksamheten. 

Prioriteringen av den exportfrämjande verksamheten togs fram i dialog och samråd med berörda 
myndigheter och utifrån företag och branschorganisationers uttryckta behov. I denna process 
gallrades cirka 50 % av önskat stöd bort utifrån en prioritering av försvarsnytta.  

Redovisad inriktning och prioritering breddades med utgångspunkt från Försvarsmaktens framtida 
förmågebehov2 till att omfatta även områdena cyber, rymd och obemannade flygfarkoster. Detta 
innebar således en dialog med fler företag som i huvudsak verkar på den civila marknaden, varav 
flera små- och medelstora företag, i inriktningsarbetet än tidigare år. Inriktningen och prioriteringen 
skapade förutsättningar för effektiv verksamhetsplanering, bättre koordinering och ökad 
transparens. 

                                                           
 

1 Regeringsbeslut, Fö/2015/641/MFU 
2 Försvarsmaktens perspektivstudie 2013 
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Under 2015 genomfördes inte något inriktningsarbete för åren 2016-2019 då verksamheten ej 
utgjorde en av de från regeringen prioriterade uppgifterna samt att resurserna vid myndigheten inte 
längre möjliggjorde att arbetet har kunnat bedrivas. 

Myndigheten har under 2015 genomfört analysarbete inför de kommande belgiska och finländska 
upphandlingarna av stridsflygplan. FXM har under 2015 även analyserat försvarsnyttan av en 
eventuell framtida export inom ubåtsområdet samt bidragit till det myndighetsgemensamma arbetet 
med en handlingsplan för Gripensystemet ur ett strategiskt perspektiv. FXM har också lett ett arbete 
i samverkan med Försvarsmakten och FMV samt industrin för att se över hur utbildningsbehoven för 
såväl flygvapnet som för exportländer avseende stridsflygsystemet JAS Gripen ska kunna 
omhändertas. 

Myndigheten har tidigare lämnat underlag till den parlamentariskt tillsatta kommittén för översyn av 
exportkontrollen av krigsmateriel (KEX)3 för att påvisa hur försvarsnyttan skulle kunna komma att 
påverkas till följd av en skärpt exportkontroll. Under 2015 har FXM haft en dialog med KEX och 
genomfört en redovisning av myndighetens bedömning av konsekvenser vid skärpt exportkontroll 
samt svarat på remisserna Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72 och SOU 2014:83) 
från Utrikesdepartementet. 

3.3 Exportfrämjande 

Inom verksamhetsgrenen genomfördes myndighetens stöd till försvarsexportsatsningar, som 
bedömdes viktiga för Försvarsmakten, i form av genomförda exportstödsaktiviteter som inbegrep 
deltagande vid mässor eller andra aktiviteter i Sverige eller i presumtiva kundländer. Även direkta 
satsningar i form av lämnade exportstödsuppdrag och lämnade anbud/offerter ingick i 
verksamhetsgrenen. Exportstödsuppdragen gavs åt annan myndighet (Försvarsmakten, FMV och FOI) 
för att stödja försvarsindustriaktiviteter under mässor, vid förevisningar eller andra arrangemang. 

Ett väl koordinerat och prioriterat statligt exportfrämjande bidrog till att öka sådan försvarsexport 
som värderades som försvarsnyttig. Detta gav ökade möjligheter till olika typer av samarbete samt 
till att över tiden upprätthålla viktiga industrier och teknologier utan att Försvarsmakten själva 
behövde finansiera detta. Ett annat sätt att beskriva den eftersträvade effekten av export är att den 
bidrar till väsentligt lägre framtida kostnader och dessutom en ökad framtida tillgänglighet till 
teknologi och industriell kapacitet den dag då behov uppstår.  

Myndigheten har strävat efter att öka företagens kunskap om processen vid ansökan om exportstöd, 
exempelvis vad gäller förhandsbesked från ISP och antikorruption. Dialogen med ISP har kontinuerligt 
genomförts i syfte att säkerställa att staten endast engageras i exportstödjande verksamhet på 
marknader där ISP-tillstånd finns. Förmågan att styra FXM:s verksamhet baserat på analyser har 
utgjort en viktig del av myndighetens exportfrämjande verksamhet. Risker fanns annars att staten 
kunde delta i att främja i förhållande till ett land där exporttillstånd senare inte kunde ges eller att 

                                                           
 

3 Kommittédirektiv UD 2012:01 
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motstridiga system kunde främjas till motstridiga länder eftersom ett företags marknadsföring i 
princip inte är tillståndspliktig. Exportstödsuppdragen genomfördes till huvuddel av Försvarsmakten 
och till viss del av FMV. De merkostnader stödet genererade för staten har fakturerats av berörd 
myndighet till FXM som sedan fakturerat det företag som efterfrågat stödet. Företagen skrev i 
ansökan under ett antikorruptionsintyg, ett viktigt villkor för att FXM skulle bevilja företaget stöd. 

En förutsättning för mellanstatliga affärer är att värna de långsiktiga och förtroendefulla 
relationerna. FXM:s uppgifter i det sammanhanget var att vara en del i att bygga den långsiktiga 
relationen genom deltagande i bilaterala sammanhang (som till exempel högnivåmöten och en nära 
relation med aktuell stats representanter i landet), men även genom mer direkt engagemang i form 
av deltagande i mässor, dialoger, relationsbyggande med mera. Viktigt var också att engagemanget 
höll sådan bredd att aktiviteter även omfattade och var till nytta för små och medelstora företag. 
Med hänsyn till beslutet om avveckling och resursläget vid myndigheten har flera tidigare planerade 
exportfrämjande aktiviteter under främst andra halvåret 2015 prioriterats bort. 

Under året har FXM deltagit i och samordnat statens deltagande vid ett antal mässor och 
utställningar i Europa, USA och i Asien. Deltagandet i mässor syftar till att främja export som är av 
nytta för försvaret genom stöd till svensk försvarsindustri, informationsinhämtning och 
relationsbyggande. Mässdeltagandet syftar även till att vidmakthålla myndighetens kompetens om 
marknadens utveckling.   

Andra exportstödsaktiviteter kan utgöras av landseminarier i Sverige avsedda att öka företags 
kunskap om en marknad, seminarier utomlands avsedda att öka ett annat lands kunskap om vad 
svensk försvarsindustri har att erbjuda eller aktiviteter kopplade till frågor som rör möjligheten för 
svenska försvars- och säkerhetsföretag att få tillträde till den globala marknaden. Under 
verksamhetsåret har sådana aktiviteter riktats mot USA, Brasilien och Polen. 

Exportstödsaktiviteter bestod även av ett antal genomförda aktiviteter kopplade till bilaterala 
samarbeten eller i samarbete med internationella aktörer samt partnerorganisationer, när FXM var 
ensam ansvarig för eller medorganisatör av aktiviteten. Andra aktiviteter som ingick var 
företagsbesök, MoU-möten, besök vid mässor och motsvarande där FXM sammanhöll eller ledde 
myndighetsgemensamma aktiviteter. Aktiviteten omfattade även direkta förberedelser för dessa 
genom t.ex. försvarsindustribesök samt möten med företrädare för försvarsindustrin på plats eller i 
Sverige. 

Under året har anbudsverksamheten varit intensiv. Verksamheten omfattade framtagande av 
prisindikationer och anbud med stöd av FMV, Försvarsmakten och industri samt förhandlingar med 
kundlandets representanter. Framträdande för året har varit förhandlingarna med Slovakien och 
Ungern samt framtagande av anbud till Brasilien. Slovakien har även i media förklarat sig nöjt med 
det avtalsutkast och de villkor som FXM har förhandlat fram och meddelat att de står redo att fatta 
beslut under 2016. Med Ungern har FXM förhandlat fram och kommit överens om ett avtal för att 
kompensera för förlorade flygplan 2016. Avtalet med Ungern planeras att undertecknas tidigt under 
2016. Därutöver har underlag lämnats till Kroatien, Finland och Belgien. Utöver det så har de 
befintliga kunderna fått ett flertal anbud på utökad funktion och verksamhet. Varje 
offert/erbjudande har föregåtts av ett omfattande arbete av industrin, FMV, Försvarsmakten och 
FXM. Arbetet finansierades av FXM anslag och styrdes genom uppdrag från FXM till de övriga 
myndigheterna. En viktig aktivitet i framtagandet var också dialog med kund. Denna dialog 
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genomfördes med representanter från kundlandets försvarsdepartement, upphandlingsorganisation 
och operatör (t.ex. flygvapnet). 

3.4  Avtalsförvaltning 

FXM har ansvarat, som representant för regeringen, för förvaltning av de mellanstatliga Gripen-
avtalen och därigenom samarbetet med Tjeckien, Thailand och Ungern. Den 22 december 2015 
tecknade FXM ett nytt avtal med Tjeckien gällande uppgradering av de JAS 39 Gripen-flygplan som 
landet hyr av Sverige. Avtalet har ett värde av 120 miljoner kronor. Uppgraderingen innebär en 
utökad markmålsförmåga genom integration av styrda och icke-styrda bomber och medför att 
Tjeckien ökar sin förmåga på ett betydande sätt och utnyttjar flygplanets kapacitet i ännu större 
utsträckning.  

Avtalsförvaltningen har inneburit att genomföra och följa upp de åtaganden Sverige har genom dessa 
avtal, men även att hantera förändringar i samverkan med kundlandet. Den genomfördes via 
deltagande i arbetsgrupper på olika nivåer, projektuppföljningsmöten, genom styrande organ s.k. 
Joint Steering Committee (JSC), andra högnivåmöten m.m. En annan viktig del av 
förvaltningsverksamheten var att styra och följa upp verksamheten som skedde på FXM:s uppdrag 
(av FMV och Försvarsmakten) vilket även omfattade verksamheter som utfördes av industrin och 
som FMV beställde på uppdrag av FXM. FXM bildades bland annat för att ha detta övergripande 
ansvar och förbättra den statliga helhetssynen. En effektivare förvaltning och fler följdaffärer ger 
möjlighet till ökad kostnadsdelning genom minskade kostnader och ökade intäkter. 
Kostnadsdelningen används till att täcka delar av gemensamma fasta kostnader som Sverige annars 
hade fått finansiera ensamt, för vidmakthållande och vidareutveckling av aktuella materielsystem, 
mellan nuvarande användare av Gripen-systemet (exkl. Sydafrika). Kostnadsdelningen under 2015 
har varit högre än vad som tidigare prognostiserats. 

3.5 Uppdragsförsäljning 

FXM ansvarade för försäljning och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom 
försvarssektorn som inte längre behövs för statens verksamhet, så kallad övertalig materiel. 
Försäljningsverksamheten utfördes på uppdrag av Försvarsmakten, antingen av FXM:s personal eller 
med hjälp av den kommissionär som FXM anlitade. Försäljningarna har genomförts till andra länder, 
svenska och utländska företag inom försvars- och säkerhetsindustrin. 

Under 2015 slöt FXM åtta stycken försäljningssavtal och lämnade fem stycken uppdrag till 
kommissionären. Försäljningarna har omfattat såväl hela materielsystem som enstaka produkter. 
Som exempel på avtal kan nämnas bandvagn 208 till den danska försvarsmakten, Helikopter 9-
motorer till Dakota Airparts samt Robot 74 till Ungern.  

Ramavtalet med kommissionären har förlängts med ett fjärde år. Avtalet omfattar försäljning av 
främst mängdmateriel och fordon. FXM betalade hela intäkten till Försvarsmakten, efter avdrag för 
kommissionärens provisioner.  
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3.6 Säkerhetsskydd 

Myndigheten har årligen genomfört en säkerhetsplanering enligt kraven i 
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). FXM har under året utvecklat och effektuerat 
säkerhetsarbetet enligt den fastställda säkerhetsplan som gäller för perioden. Säkerhetsplanen 
omfattar alla delar inom säkerhetsskyddstjänsten men där stort fokus under året har legat på 
utbildning av personalen och för att på det viset vidmakthålla och stärka säkerhetskulturen bland 
medarbetare och chefer. Med anledning av FXM:s uppgift som sammanhållande myndighet för 
långsiktig inriktning av försvarsexport så har FXM:s säkerhetsskydd haft en ledande roll inom 
långsiktigt säkerhetsskyddsarbete för samtliga myndigheter inom försvarsexport samt berörda 
företag som representerar Sverige i försvarsexportsammanhang. Detta har skett genom att FXM haft 
en drivande roll i den arbetsgrupp som verkar för att ena det statliga säkerhetsarbetet kring export 
av stridsflygsystemet Gripen och ubåtar. FXM har inom arbetsgruppen bidragit med kunskaper om 
internationella projekt och vikten av att arbeta fram väl avvägda hotbilder mot svenska skyddsvärden 
och utifrån dessa ta fram och etablera avvägda säkerhetsskyddande åtgärder som kan stödja 
exporten under alla dess faser. 

FXM:s säkerhetsskyddsfunktion fortsatte under året att utveckla arbetet med att anpassa 
verksamheten utifrån de hot och risker som föreligger. Ett område som lades stort fokus på under 
första kvartalet 2015 var intern kommunikation i tal och skrift där informationen kräver särskilda 
säkerhetsskyddande åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och interna föreskrifter. Under året lade 
FXM även stor vikt vid hanteringen av säker kommunikation i tal och skrift mellan myndigheter och 
företag i försvarsexportsektorn.   

FXM:s säkerhetsskydd har under året deltagit på ett antal exportfrämjande uppdrag där 
säkerhetsskyddande åtgärder införts internationellt och nationellt och där säkerhetshot analyserats 
och bearbetats.  FXM har fortsatt och slutfört de säkerhetsskyddande åtgärder i syfte att sänka 
sårbarheten i FXM:s informationssystem och bättre anpassa dem efter den verksamhet som 
myndigheten bedriver.  Säkerhetsskyddsfunktionens förmåga att analysera och bedöma risker för 
verksamheten både nationellt men framför allt internationellt har ökat under verksamhetsåret 
genom ett aktivt deltagande i internationella projekt och med en stärkt och utvecklad 
samverkansgrupp mellan FXM, Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST) 
och Säkerhetspolisen (SÄPO).  

Under verksamhetsåret genomförde MUST en säkerhetsskyddskontroll (SSK) vid FXM i enlighet med 
39 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). En SSK syftar till att klarlägga om myndigheten 
uppfyller kraven på säkerhetsskydd och att säkerhetsskyddet i övrigt är anpassat efter aktuell 
säkerhetshotbild. Vid kontrollen framgick att det rådde god ordning vid FXM och att myndigheten 
uppvisade en god attityd till säkerhetstjänst, vilket är grunden för ett bra säkerhetsskydd. MUST ville 
med sin kontroll understryka att den verksamhet som bedrevs vid FXM var mycket skyddsvärd.   
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4 Reserverade avvecklingskostnader 

4.1 Avvecklingskostnader 2015 

Avvecklingskostnaderna för 2015 utgörs i allt väsentligt av personalkostnader och uppgår till  
3,4 miljoner kronor. 
 
4.2 Avvecklingskostnader 2016 

Avvecklingskostnaderna för 2016 uppgår till 21,5 miljoner kronor och fördelas enligt nedan. 
 
Uppsägningslön, inklusive sociala avgifter  17,0 
Pensioner och löneskatt       1,7 
Lokalkostnader         1,3 
Konsultkostnader      0,5 
Kontorsutrustning och reserv     1,0 
Summa    21,5  

5 Åtgärder med anledning av avvecklingen 

5.1 Övertalig personal 

Övergång av verksamhet enlig 6b § LAS till FMV 

I arbetet med överföring av verksamhet till FMV hade FXM i uppdrag att ta hänsyn till 6b § LAS.  

Med utgångspunkt från EU-domstolens praxis gällande övergång verksamhet och att majoriteten av 
de anställda på avdelningen anbud och avtal arbetade med uppgifterna som skulle överföras, ansågs 
rätt till övergång av verksamhet råda för alla medarbetare som ingick i avdelningen. Ytterligare fyra 
personer som hade som huvudsakliga arbetsuppgifter att direkt stödja denna kärnverksamhet 
beviljades också verksamhetsövergång. 

MBL-förhandling gällande övergång av verksamhet samt vilka personer som omfattades avslutades i 
enighet med de fackliga parterna. Det innebar att 11 medarbetare berördes av övergång av 
verksamhet till FMV.  Av dessa 11 valde 10 medarbetare att tacka ja till verksamhetövergång. I 
arbetet med övergången samarbetade FXM med FMV. 

Konstaterad arbetsbrist och uppsägningar 

I och med att övergång av verksamhet och personal var fastställd kunde FXM konstatera arbetsbrist 
per den 1 januari 2016 och en minskning av arbetsmängd inom vissa områden under hösten 2015, 
samtidigt som det skulle bli en ökning i arbetsmängd för vissa grupper under delar av hösten 2015. 

Den 10 september 2015 avslutades MBL-förhandlingar i enighet angående uppsägningar på grund av 
arbetsbrist.  

Medarbetarna sades upp i två omgångar, den 30 september 2015 och den 31 december 2015. Det 
tidiga datumet och de medarbetare som var aktuella för uppsägning då identifierades utifrån 
verksamhetens minskade behov av kompetens och konstaterad arbetsbrist inom exportfrämjande, 
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analys, policy och inriktningsarbete. Detta berörde 12 medarbetare, alla omfattades av statens 
omställningsavtal och fick stöd av Trygghetsstiftelsen. 

Det senare datumet identifierades utifrån det behov som myndigheten hade när det gällde 
projektledning inom avveckling, juridik och säkerhet, HR, IT, kommunikation och pressfrågor, 
registratur, arkiv och administration till årets slut 2015. Detta berörde 11 medarbetare vilka alla 
omfattades av statens omställningsavtal och fick stöd av Trygghetsstiftelsen. 

En fjärdedel av personalen hade på egen hand hittat ny anställning sedan avvecklingsbeslutet 
fattades av regeringen. 

Samverkan och arbetsmiljö och vikten av tydlig intern information till medarbetarna 

Dialog om övergång av uppgifter och av verksamhet samt avveckling av resterande verksamhet 
pågick kontinuerligt i partsamverkan genom ATO-möten under våren 2015 vilket underlättade den 
formella besluts och samrådsprocessen. 

I samband med regeringsbesluten togs en risk- och konsekvensanalys fram när det gällde 
arbetsmiljön. Dokumentet var levande och togs upp för dialog under processens gång med ATO. 
Hälsoundersökningar som var planerade någon gång under 2015 tidigarelades under året för att 
kunna fånga upp oro och stress i samband med avvecklingen. 

Kontinuerlig information om processen lämnades till medarbetarna på möten, individuella samtal 
samt genom e-post och på intranät, detta med utgångspunkt från risk-och konsekvensanalysen. 

Det osäkra läget för myndigheten under nästan ett års tid samt brist på information till FXM:s ledning 
gällande avvecklingsmyndighetens identitet var en utmaning både utifrån ett arbetsmiljö- men även 
ur ett internt kommunikationsperspektiv. 

5.2 Kvarvarande tillgångar och skulder 

Tillgångar och skulder hörande till den verksamhet som överförts till Försvarets materielverk har 
efter balansdagen övertagits av Försvarets materielverk. Resterande tillgångar och skulder avvecklas 
av Kammarkollegiet enligt regeringens uppdrag. 

6 Återrapportering enligt FXM:s regleringsbrev 2015 

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

6.1 Bidrag till operativ förmåga (RB 1.1) 

Myndigheten har lämnat underlag till Försvarets materielverk om hur exportstödsverksamheten har 
bidragit till Försvarsmaktens operativa förmåga. 

6.2 Affärsmässighet (RB 1.2) 

Återrapportering av kostnader och intäkter med mera vid export 2015 har redovisats i särskild 
skrivelse till Försvarets materielverk (FXM2015/12/66:4).  
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6.3 Transparens (RB 1.3) 

Genom FXM:s bildande för drygt fem år sedan blev det tydligt vilka resurser som staten använder 
inom försvarsexportområdet, vilka aktiviteter som utförs och var man hittar information om detta. 
Detta bekräftades i den uppföljning av myndigheten Statskontoret gjorde 2014.  

En ny webbplats lanserades under året för att förenkla informationsinhämtning om FXM. Den nya 
webbplatsen hade en enklare struktur och ett mer användarvänligt gränssnitt som gör att den som 
söker information lättare ska hitta den. Den gamla webbplatsen var inte anpassad till mobiler eller 
sociala medier, vilket den nya var. Så mycket som möjligt av myndighetens verksamhet som 
bedömdes vara av allmänintresse publicerades på webbplatsen – med undantag för sekretessbelagd 
information.  

Publikationen Händelser som berättar om myndighetens verksamhet under det gångna året 
publicerades för tredje gången. I Almedalen arrangerade FXM ett seminarium med rubriken ”Bidrar 
svenska vapen till säkerhet i världen?” där– förutom FXM:s GD – bl.a. Inspektionen för strategiska 
produkters generaldirektör, fredsforskningsinstitutet SIPRI, Svenska kyrkan, tankesmedjan Fri värld 
och Swedfund deltog.  

Precis som tidigare år hade FXM bjudit in journalister till myndigheten för att berätta om FXM:s 
arbete och svarat på löpande pressfrågor.  

Myndighetens arbete mot korruption har fortsatt under 2015. I april arrangerade FXM tillsammans 
med SOFF ett antikorruptionsseminarium för små- och medelstora företag. Syftet var att 
företagsledare skulle få möjlighet att diskutera utmaningar och frågor liksom att fånga upp om det är 
något FXM eller SOFF kan göra för att stötta företagen i deras arbete mot korruption.  

På seminariet togs också FXM och SOFF:s antikorruptionsutbildning upp. Utbildningen är en on-
linekurs på ungefär en halvtimma om antikorruption. Utbildningen var öppen för alla att göra. Det 
visade sig att många företag lät alla anställda genomföra utbildningen och önskemål framfördes om 
att uppdatera utbildningen varje år med nya frågor så att företagens personal kontinuerligt kan göra 
utbildningen. Efter att önskemål också framkommit om att översätta utbildningen så att dotterbolag 
och andra europeiska företag kan göra utbildningen lät FXM och SOFF gemensamt utveckla och 
översätta utbildningen för att möjliggöra en bredare användning av utbildningen. Den 22 december 
överlämnade FXM:s generaldirektör en internationell antikorruptionsutbildning till europeiska rymd-, 
flyg- och försvarsindustriföreningens, ASD, generalsekreterare. ASD, som arbetar med att utveckla 
antikorruptionsarbetet på den europeiska marknaden har uppmärksammat det svenska arbetet och 
visat intresse för att använda sig av utbildningen. ASD:s förhoppning är att den webbaserade 
utbildningen kan bli en kraftfull förstärkning i deras arbete att stödja och inspirera till vidare arbete 
inom området. 

Under året har FXM vid ett antal seminarier bidragit till att synliggöra vikten av export och 
internationellt samarbete. Detta var en viktig del i myndighetens strävan att bidra till information och 
förståelse för verksamheten. FXM publicerade årligen på hemsidan den offentliga delen av 
dokumentet ”FXM:s inriktnings- och prioriteringsarbete för verksamheten” i syfte att underlätta 
förståelsen för hur arbetet bedrivs.  
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För att företag ska få stöd av FXM krävdes liksom tidigare att den som ansöker om stöd skrev under 
en antikorruptionsförsäkran. Denna försäkran innehöll bl.a. en erinran att svensk lag straffbelägger 
givande och tagande av muta, att företagen intygar att de har kontrollsystem för att motverka 
korruption och att företaget intygar att vare sig de själva eller någon som handlar på deras uppdrag 
har utlovat, lämnat eller erbjudit en muta eller otillbörlig förmån. 

6.4 Rapporteringsskyldighet (RB 3.7) 

Myndigheten hade en rapporteringsskyldighet avseende de högnivåmöten som genomförs. FXM 
rapporterar skriftligen om möjligt inom 24 timmar från sådana möten till Försvarsdepartementet. 

6.5 Resultat för avgiftsbelagd verksamhet (RB 6.1) 

Verksamhet 

+/- 

t.o.m. 
2013 

+/- 2014 Int. 2015 
Kost. 
2015 

+/- 2015 
Ack. +/- 

utgå. 
2015 

Försäljning av övertalig 
materiel 

82 601 1 680 1 241 439 1 122 

Avgifter från 
exportfrämjande 

0 0 700 722 -22 -22 

Summa 82 601 2 380 1 963 417 1 100 

Belopp angivna i tkr 

7 Personalstatistik 

Årsarbetskraft 

Antalet årsarbetskrafter har varit 38. Då har hänsyn tagits till antalet personer som har arbetat på 
FXM, om personer har börjat och slutat under året samt deltidsarbetande. 

Tabell: Årsarbetskraft 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Kvinnor 13 14 13 13 15 
Män 25 28 27 29 24 
Total 38 42 40 42 39 
 

Tabell: Medeltal antal anställda (inkl. tjänstlediga, tillsvidare och tidsbegränsade) 

 2015 2014 2013 2012 2011 
Kvinnor 17 18 19 14 14 
Män 27 31 32 28 24 
Total 44 49 51 43 38 
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Sjukfrånvaro 

Frisknärvaro mäter hur stor andel av personalen som inte har en enda sjukdag under ett kalenderår. 
Frisknärvaron på FXM har under 2015 varit 59 %. 

I tabellen nedan redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie 
arbetstiden. Vidare redovisas långtidsjukfrånvaron (sammanhängande 60 dagar eller mer) i 
förhållande till den totala arbetstiden (år 2011 redovisades långtidssjukfrånvaron i förhållande till 
den totala sjukfrånvaron och inte i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden). I tabellen 
redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaro redovisas i procent i tabellen nedan. Det kan noteras 
att FXM år 2015 har en i jämförelse hög procentuell sjukfrånvaro bland kvinnor samt att 
långtidssjukskrivningarna har ökat, bland annat ligger ett olycksfall på väg till arbetet och ett särskilt 
personalärende bakom detta. Sjukfrånvaron bedöms också ha påverkats av psykosociala faktorer 
kopplade till avvecklingen.  

Tabell: Sjukfrånvaro  

 (%) 2015 2014 2013  2012 2011 
Totalt 3,7 2,1 0,9 1,3 2,3 
Andel 60 dagar eller mer 2,8 1,0 0,0 0,0 42,2 
Kvinnor 5,9 4,6 1,5 1,3 5,2 
Män 2,3 0,7 0,5 1,2 0,6 
Anställda - 29 år - - - - - 
Anställda 30 år - 49 år 4,3 1,0 0,8 0,8 2,5 
Anställda 50 år - 2,6 4,6 0,9 2,0 1,9 
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8 Finansiell redovisning 

Verksamheten har i betydande omfattning påverkats av regeringens uppdrag att förbereda och 
påbörja avveckling av myndigheten. 

Årets resultat ska bedömas med beaktande av de mellanstatliga avtalens utsträckning över tid 
innebärandes att staten har betydande avtalade fordringar vilka inte kan redovisas i 
resultaträkningen. Myndighetens ekonomiska utfall påverkas i väsentlig mån av exportavtalens 
utformning, d.v.s. huvudsakligen hur respektive avtals betalningsprofil konstruerats. Inom ramen för 
respektive avtal löper verksamheten i allt väsentligt enligt plan. Betalningar har likaså skett i enlighet 
med de avtalade betalningsplanerna. 

8.1 Resultaträkning 

(tkr) Not 2015 2014 

    
Verksamhetens intäkter    
Intäkter av anslag  55 679 68 231 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 178 341 1 124 000 
Finansiella intäkter 2 36 879 36 013 
Summa  1 270 899 1 228 244 
    
Verksamhetens kostnader    
Kostnader för personal 3 -58 437 -45 859 
Kostnader för lokaler  -4 953 -4 126 
Övriga driftkostnader 4 -826 981 -1 243 250 
Finansiella kostnader 5 -23 400 -10 654 
Avskrivningar och nedskrivningar  -1 350 -1 378 
Summa  -915 119 -1 305 266 
    
Verksamhetsutfall  355 780 -77 023 
    
Uppbördsverksamhet    
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 12 120 140 

 
126 302 

Medel som tillförts statens budget från 
uppbördsverksamhet 

 -120 140 -126 302 

Saldo  0 0 
    
Årets kapitalförändring 6 355 780 -77 023 
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8.2 Balansräkning 

(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 596 749 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 474 1 670 
Summa  1070 2 420 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  563 160 540 100 
Fordringar hos andra myndigheter 9 100 438 675 
Övriga kortfristiga fordringar  473 0 
Summa  664 072 540 775 
    
Periodavgränsningsposter    
Förutbetalda kostnader 10 927 2 561 
Övriga upplupna intäkter 11 0 39 145 
Summa  927 41 706 
    
Avräkning med statsverket    
Avräkning med statsverket 12 -12 468 -1 319 
Summa  -12 468 -1 319 
    
Kassa och bank    
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 17 5 535  0 
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 17 977 617 1 436 207 
Summa  983 153 1 436 207 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  1 636 753 2 019 789 
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(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

    
KAPITAL OCH SKULDER    
Myndighetskapital 13   
Balanserad kapitalförändring  -596 378 -519 355 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen   6 355 780 -77 023 
Summa  -240 598 -596 377 
    
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 0 91 
Övriga avsättningar 15 21 568 344 
Summa  21 568 435 
    
Skulder m.m.    
Lån i Riksgäldskontoret 16 1 070 2 101 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 17 0 10 196 
Övriga krediter i Riksgäldskontoret 17 1 386 937 1 924 526 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 18 128 637 253 275 
Leverantörsskulder  84 1 634 
Övriga kortfristiga skulder 19 518 12 288 
Summa  1 517 246 2 204 020 
    
Periodavgränsningsposter    
Upplupna kostnader 
Övriga förutbetalda intäkter 

20 
21 

2 612 
335 925 

411 712 
0 

Summa  338 537 411 712 
    
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  1 636 753 2 019 789 
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8.3 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 
ap 1. FXM -
del till FXM 

22 1 319 66 828 68 147 -55 679 12 468 

       
Summa   1 319 66 828 68 147 -55 679 12 468 
 

Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel (tkr) Not Beräknat 
belopp 2015 

Inkomster 
2015 

Inkomster 
2014 

     
      
3312 017 Övriga 
inkomster av försåld 
egendom 

12 0 -120 140 -126 302 

     
Summa  0 -120 140 -126 302 
 
Återtagandet per exportaffär 
Affär 1   -24 500 -24 500 
Affär 2   -29 640 -35 802 
Affär 3     -66 000 -66 000 
     
Summa   -120 140 -126 302 
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8.4 Tilläggsupplysningar och noter 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
summeringsdifferenser förekomma. 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper  

Tillämpade redovisningsprinciper 

Försvarsexportmyndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till 
denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. 

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar 
myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 50 tkr bokförts som 
periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr. 

Upplysningar om avvikelser 

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler 

Mot bakgrund av avvecklingsbeslutet justerades Försvarsexportmyndighetens regleringsbrev för 
verksamhetsåret 2015 med innebörden att myndigheten inte behövde lämna en resultatredovisning, 
finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i 
förordningen (2000:605) om Årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för 
resultaträkning och balansräkning och noter behövde lämnas. 

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver 
dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte 
finansieras från de medel som Försvarsexportmyndigheten disponerar. 

Avsättning för avveckling (21 499 tkr) har inte avräknats anslag. 

Upplysningar av väsentlig betydelse 

Försvarsexportmyndigheten avvecklades den 31 december 2015. Delar av myndighetens verksamhet 
fördes den 1 januari 2016 över till FMV. De delar av verksamheten som fördes över var försäljning av 
Försvarsmaktens övertaliga materiel, statens anbuds- och avtalsansvar vid mellanstatliga 
försvarsexportaffärer samt exportstödsuppdrag till övriga försvarsmyndigheter som genomförs efter 
förfrågan från företag. Övrig verksamhet avslutades och lämnades inte över till någon annan 
myndighet. Tillgångar och skulder hörande till den verksamhet som överförts till FMV har efter 
balansdagen övertagits av FMV. Resterande tillgångar och skulder avvecklas av Kammarkollegiet 
enligt regeringens uppdrag. Kammarkollegiet har på regeringens uppdrag från och med den 1 januari 
2016 ansvaret för att slutföra kvarvarande avvecklingsfrågor efter det att FXM avvecklades och 
upphörde som myndighet. 
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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. Årets 
avskrivningar utgörs endast av planenliga avskrivningar och inga nedskrivningar. De 
anläggningstillgångar som hör samman med verksamhetsöverföringen till FMV bedöms utifrån ett 
statligt perspektiv kunna överföras till bokfört värde. Kvarvarande anläggningstillgångar bör likaledes 
ha ett värde för staten trots nedläggning då de bedöms ha ett värde som kan realiseras i samband 
med avvecklingen av verksamheten. 

Tillämpade avskrivningstider 

3 år: Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter samt datorer och kringutrustning. 

5 år: Maskiner och tekniska anläggningar, inredningsinventarier samt bilar och andra transportmedel.  

Omsättningstillgångar 

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skulder 

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp till balansdagens kurs. 

Ersättningar och andra förmåner 

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag 

 (tkr)   Lön 

Generaldirektör Ulf Hammarström 1 238 
(bilförmån ingår)  
 

Anställdas sjukfrånvaro 

Uppgifter om sjukfrånvaro redovisas under avsnitt 7. 
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Noter (tkr) 

Resultaträkning 2015 2014 
Not 1 Intäkter av avgifter och andra 

ersättningar 
  

  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 614 682 
  Intäkter av uppdragsverksamhet 1 177 634 1 123 317 
  Övriga intäkter av avgifter och andra 

ersättningar 
92 0 

  Summa 1 178 341 1 124 000 
     
Not 2 Finansiella intäkter   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 2 016 
  Övriga ränteintäkter 31 613 31 760 
  Övriga finansiella intäkter 5 266 2 236 
  Summa 36 879 36 013 
  Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos 

Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit 
negativ. 

  

Not 3 Kostnader för personal   

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

35 661 28 373 

  Sociala avgifter 21 436 15 885 
  Övriga kostnader för personal 1 340 1 601 
  Summa 58 437 45 859 
     
Not 4 Övriga driftkostnader   

  Reparationer och underhåll  29 104 
  Offentligrättsliga avgifter, skatter, 

kundförluster 
2 3 854 

  Resor, representation, information 3 878 6 099 
  Köp av varor 448 1 247 
  Köp av tjänster 10 897 74 455 
  Övrigt 811 726 1 157 491 
  Summa 826 981 1 243 250 
   

Förändringen i köp av tjänster förklaras av 
poster som skulle redovisats under Övrigt år 
2014. Minskningen posten Övrigt beror på 
periodiseringar under föregående år. 
 

  

Not 5 Finansiella kostnader   

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 1 982 2 638 
  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 2 115 7 912 
  Övriga finansiella kostnader 19 302 105 
  Summa 23 400 10 654 
     
Not 6 Årets kapitalförändring   

  Avgiftsfinansierad verksamhet,  
över-/underskott 

377 279 -77 023 

  Avsättning för avveckling -21 499 0 
  Summa 355 780 -77 023 
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Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 
Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet   

  Ingående anskaffningsvärde  2 095 1 773 
  Årets anskaffningar 0 322 
  Omföring 319 0 
  Summa anskaffningsvärde 2 414 2 095 
  Ingående ackumulerade avskrivningar -1 346 -980 
  Årets avskrivningar -472 -365 
  Summa ackumulerade avskrivningar -1 818 -1 346 
  Utgående bokfört värde 596 749 
     
Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m.   
  Ingående anskaffningsvärde 5 984 5 012 
  Årets anskaffningar 0 973 
  Omföring -319 0 
  Summa anskaffningsvärde 5 665 5 985 
  Ingående ackumulerade avskrivningar -4 314 -3 302 
  Årets avskrivningar -877 -1 012 
  Summa ackumulerade avskrivningar -5 191 -4 314 
  Utgående bokfört värde 474 1 670 
   

 
 

  

Not 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Fordringar hos andra myndigheter 
 
Fordran ingående mervärdesskatt 
Fordringar hos andra myndigheter 
 
 
Fordringar hos andra myndigheter beror på 
kundinbetalning som skett till FMV. 
 
Förutbetalda kostnader  

 
 

438 
100 000 

100 438 

 
 

675 
0 

675 

  Förutbetalda hyreskostnader 927 926 
  Övriga förutbetalda kostnader 0 1 635 
  Summa 927 2 561 
     
Not 11 Övriga upplupna intäkter   
  Övriga upplupna intäkter inomstatliga 0 818 
  Övriga upplupna intäkter utomstatliga 0 38 327 
  Summa 

 
Förändringen förklaras av sen fakturering av 
uppnådd milstolpe i mellanstatligt avtal. 

0 39 145 
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Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 
Not 12 Avräkning med statsverket   

  Uppbörd   
  Ingående balans 0 0 
  Redovisat mot inkomsttitel -120 140 -126 302 
  Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 120 140 126 302 
  Fordringar/Skulder avseende Uppbörd 0 0 
   

 
  

  Anslag i räntebärande flöde   
  Ingående balans -1 319 -5 687 
  Redovisat mot anslag 55 679 68 231 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -66 828 -67 435 
  Återbetalning av anslagsmedel 0 3 572 
  Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde -12 468 -1 319 

     
  Summa Avräkning med statsverket -12 468 -1 319 

Not 13 Myndighetskapital Balanserad 
kapitalföränd
ring, avgifts-
belagd verk-
samhet 

Kapitalför-
ändring 
enligt 
resultaträk-
ningen 

Summa 

  Utgående balans 2014 -519 356 -77 023 -596 378 
  Ingående balans 2015 -519 356 -77 023 -596 378 
  Föregående års kapitalförändring -77 023 77 023 0 
  Årets kapitalförändring 0 355 780 355 780 
  Summa årets förändring -77 023 432 803 355 780 
  Utgående balans -596 378 355 780 -240 598 

Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

  

  Årets pensionskostnad 91 144 
  Årets pensionsutbetalningar -91 -53 
  Utgående avsättning 0 91 
     
Not 15 Övriga avsättningar   

   Avsättning för lokalt omställningsarbete   
  Ingående balans 344 260 
  Årets förändring -275 84 
  Utgående balans 

 
Avsättning för avveckling 

69 
 

   

344 
 

   
  Ingående balans 0 0 
  Årets förändring 21 499 0 
  Utgående balans 21 499 0 
  Summa utgående balans 

Avsättning för lokalt omställningsarbete har 
avräknats anslag. Avsättning för avveckling har inte 
avräknats anslag. 
Se avsnitt 4.2 för mer information 

21 568 344 
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*) Myndigheten återgick 2014 till att redovisa dessa poster netto. 

  

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret   

  Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.   
     
  Ingående balans 2 101 2 503 
  Årets amorteringar -1 031 -402 
  Utgående balans 1 070 2 101 
     
  Beviljad låneram enligt regleringsbrev 10 000 10 000 
     
Not 17 Räntekontokredit & tillgodohavanden i 

Riksgäldskontoret* 
  

  Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt 
regleringsbrevet.  

7 000 000 7 000 000 

     
  Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 -10 196 
  Övriga krediter i Riksgäldskontoret -1 386 937 -1 924 526 
  Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 977 617 570 000 
  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  5 535 866 207 
  Summa -403 784 -498 515 
Not  18 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 

Utgående mervärdesskatt 
Arbetsgivaravgifter 
Leverantörsskulder andra myndigheter 
Summa 

 
0 
0 

128 637 
128 637 

 
832 
792 

251 651 
253 275 

Not 19 Övriga kortfristiga skulder   
  Personalens källskatt 0 873 
  Övrigt 518 11 415 
  Summa 518 12 288 
     
Not 20 Upplupna kostnader   
  Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 2 437 4 515 
  Övriga upplupna kostnader 175 407 197 
 
 
 
 
 
 
Not 

                                  
 
 
 
 
 
21 

Summa 
 
Minskningen posten Övriga upplupna kostnader beror 
på periodiseringar under föregående år. 
 
 
Övriga förutbetalda intäkter 

2 612 411 712 

  Övriga förutbetalda intäkter 
Summa 

335 925 
335 925 

0 
0 

   
Posten förutbetalda intäkter innehåller 
milstolpefakturering inom ett mellanstatligt avtal. 
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Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 

  Anslagsredovisning   

Not 22 Uo 6 1:12 ap1   

  Försvarsexportmyndigheten   

  Enligt regleringsbrevet disponerar 
Försvarsexportmyndigheten en anslagskredit 
på 2 035 tkr (föregående år 2029 tkr).  

  

  Försvarsexportmyndigheten får disponera 
1 319 tkr av det ingående överföringsbeloppet, 
d.v.s. 3 % av föregående års tilldelning.  
 
Det utgående anslagssparandet överstiger 10 %. 
Detta beror på att myndighetens aktiviteter har 
minskat mer än förutsett eftersom myndigheten 
avvecklades under 2015 och upphörde den 31 
december 2015. 
 

  

  Anslaget är räntebärande.   
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9 Fastställande av årsredovisning 2015 

Den 26 november 2015 uppdrog regeringen (Fö2015/01550/MFU) åt generaldirektören och chefen 
för Försvarsexportmyndigheten att efter tidpunkten för avvecklingen av Försvarsexportmyndigheten 
den 31 december 2015 ansvara för att lämna en årsredovisning för 2015 för 
Försvarsexportmyndigheten samt att ansvara för hantering av revisionsberättelser och rapporter från 
Riksrevisionen. 

Årsredovisningen är en förenklad årsredovisning för verksamhetsåret 2015 i enlighet med 
myndighetens regleringsbrev samt 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 19 februari 2016 

 

 

 

 

Ulf Hammarström 

Generaldirektör 
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