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Generaldirektören har ordet  
 

Det rådande säkerhetsläget och den försvarspolitiska inriktningen har påverkat och fortsätter att 

påverka FMV. I den politiska inriktningen till och med 2020 är fokus på det nationella försvaret ˗ 

krigsförbandens operativa förmåga ska öka, högre beredskapsgrader ska styra planeringen och 

totalförsvarsplaneringen ska återtas.  

 

Spännvidden mellan uppdragen till FMV är stor och inriktningen från riksdag och regering ställer 

stora krav på förmågan att leverera och på att kunna ställa om produktionen för nya och förändrade 

behov. 

 

FMV:s huvudfokus under 2016 har varit leveranser av materiel och tjänster. Målet är att innehålla 

såväl kvalité som avtalad tid och ekonomi. I de redovisningar FMV har lämnat till regeringen 

konstateras att leveransförmågan är god. 

 

Under året har Gripen C/D uppgraderats och radarjaktroboten Meteor har integrerats vilket höjt 

operativa förmågan i stridsflygsystemet. Samtidigt fortsätter utvecklingen av framtidens svenska 

stridsflyg, Gripen E. Artillerisystemet Archer har till huvuddel överlämnats till Försvarsmakten och 

avtalen med Norge är avslutade. Kompletterande leveranser av bandvagnar och pansarterrängbilar 

har genomförts och nya granatkastarpansarbandvagnar är beställda, för leverans inom inriktnings-

perioden. 

 

Vidare har livstidsförlängning och uppgradering av stridsfordon 90 samt stridsvagn 122 beställts 

under 2016. Dessutom har brister i soldatmaterielen åtgärdats och planer för framtida försörjning 

implementerats. Utvecklingen av de nya ubåtarna A26 har fortsatt under året och uppgradering av 

två ubåtar i Gotlandsklassen har beställts.  

 

Inom verksamhetsområdet förråd, service och verkstäder har produktionsbehovet varit stort under 

året. Vi kan konstatera att Försvarsmaktens beställningar har tillgodosetts och det ekonomiska 

utfallet blev positivt. 

 

Det här är bara några exempel på vad som har presterats under 2016 och detta samtidigt som 

omställningsarbetet har fortsatt och nya besparingar har inhämtats. 

 

Den försvarspolitiska inriktningen som pekar ut nationellt försvar mot väpnat angrepp aktualiserar 

vikten av försörjningstrygghet samt system- och livscykeltänkande för att öka den materiella 

tillgängligheten i krigsförbanden. 

 

FMV har i flera steg avdelat resurser till att ta över verksamhet från Försvarsmakten, implementera 

ny organisation och nya arbetssätt. Förändringen är till huvuddel implementerad och myndighetens 

verksamhet fortsätter inriktas på ökade leveranser inom ramen för den försvarspolitiska 

inriktningen. 

 
 
 
Göran Mårtensson 

Generaldirektör Försvarets materielverk 
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Om FMV   
Försvarets materielverk levererar försvarslogistik genom att utforma och förse det svenska försvaret 

med försvarsmateriel och logistiktjänster. Som civil oberoende uppdragsstyrd myndighet under 

Försvarsdepartementet samarbetar FMV även med andra aktörer inom försvarsområdet, både inom 

Sverige och internationellt.  

 

FMV:s kompetens inom teknik, affärer, juridik och projektledning bidrar till att levererera 

långsiktigt hållbara lösningar till myndighetens alla kunder för deras behov av försvarslogistik. 

 

FMV:s målbild  
FMV:s vision är att kunna erbjuda en effektiv försvarslogistik, när och där den behövs. Genom 

regeringens uppdrag 2012 till FMV att svara för den samlade materiel- och logistikförsörjningen till 

Försvarsmakten har myndigheten ett brett verksamhetsansvar. I nära samarbete ska FMV utforma, 

upphandla och tillhandahålla såväl materiel som tjänster till Försvarsmakten, men även till andra 

kunder inom myndighetens ansvarsområde.  

 

Under året har FMV utvecklat och ytterligare konkretiserat sin målbild, med utgångspunkt från 

myndighetens vision och regeringens beslut 2015 om en ny inriktning för perioden 2016-2020. De 

tre perspektiven förmåga att leverera, förmåga att ställa om och förmåga till myndighetsförvaltning 

utgör de övergripande målen som bildar grund för de prioriterade mål som ska säkerställa att FMV 

kan fullfölja sitt uppdrag. Den reviderade målbilden gäller från och med 2017. 

 

FMV levererar en sammanhållen och kostnadseffektiv försvarslogistik som möter de operativa 

behoven med hög affärsmässighet, i rätt tid, i alla beredskapsnivåer 

 Effektivare leverans, drift och underhåll med kunden i centrum 

 Utveckla den goda affären och strategiskt inköp 

 Förbättra Försvarsmaktens möjlighet att göra bra val av försvarslogistik ur ett 

livscykelperspektiv 

 

FMV kan möta förändrade krav och behov 

 Mer effektiv omställning och förändring 

 

FMV:s förmåga till myndighetsförvaltning utvecklas genom 

 Säkerställd regelefterlevnad 

 Ökad effekt av styrningen 

 Ekonomi i balans 

 Att vara en attraktiv arbetsplats med rätt kompetens 

 

FMV:s  värdegrund bildar fortsatt en utgångspunkt för myndighetens agerande, prioriteringar och 

beslutsfattande och ska vägleda organisationen att på daglig basis driva verksamheten framåt. 

 

 Vi skapar nytta – nytta för kund genom att noggrant överväga kostnader och besparingar 

genom att leverera i tid, till rätt kostnad och kvalitet och genom strävan att bli bättre. 

 Vi gör det möjligt – kunskap och förståelse för kunderna, deras verksamhet och behov bidrar 

till helhet och proaktivt agerande för utveckling av FMV och medarbetare. 

 Vi bygger förtroende – attityder och arbetssätt präglas av tillit, kompetenta leveranser och en 

effektiv och rättssäker myndighet. 
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Organisation 
FMV är en styrelseledd myndighet. Styrelsens uppgift är att inför regeringen ytterst ansvara för 

verksamheten samt fatta beslut om myndighetens övergripande organisation, årsredovisning och 

verksamhetsplan samt beloppsmässigt stora investeringar för myndigheten. Styrelsen ska även fatta 

beslut i ärenden av principiell karaktär eller av större betydelse. 
 

 

 
 

 

FMV:s generaldirektör och ställföreträdande generaldirektör leder med stöd av en ledningsstab 

myndighetens övergripande styrning och samordning av verksamheten och dess planering respektive 

uppföljning av produktionen inom FMV. Sex verksamhetsområden arbetar tillsammans med centrala 

stabsfunktioner för ekonomi, HR, information, IT, juridik och säkerhetsskydd samt 

myndighetsgemensamma uppgifter, med leveranserna av försvarslogistik till FMV:s kunder.  

 

Generaldirektören har stöd av ett forum för verksamhetsövergripande frågor, vilket samlar hela 

FMV:s ledningsgrupp, och ett forum för de chefer som verkställer FMV:s produktion.  

 

Inom ramen för FMV:s verksamhet och ansvar finns såväl en funktion för beredskaps- och 

insatssamordning dygnet runt som en säkerhetsskyddschef, som rapporterar direkt till 

generaldirektören i enlighet med säkerhetsskyddsförordningen. 

 

Till stöd för arbetet med omdaningen av försvarslogistiken har FMV en temporärt inrättad funktion 

för förändringsledning, liksom ett med Försvarsmakten gemensamt samverkansorgan för att 

fullfölja regeringens besparingsmål. I slutet av året har funktionen för förändringsledning 

avvecklats genom beslut av generaldirektören. 
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Viktiga händelser under 2016  
 
Helikopter 14 till Försvarsmakten 
FMV har överlämnat totalt fyra sjöoperativa helikoptrar (HKP 14F) utrustade för ytmålspaning och 

ubåtsjakt till Försvarsmakten. Nio sjöoperativa helikoptrar är beställda av Försvarsmakten. Totalt 

ska fem helt nya helikoptrar levereras av FMV, medan fyra tidigare levererade ska byggas om till 

att bli sjöoperativa. 

 

ARCHER till Försvarsmakten 
I början av året överlämnade FMV de första pjäserna av artillerisystemet ARCHER till 

Försvarsmakten, som med ett första utbildat förband kunde delta med dessa i övningen Cold 

Response i Norge. FMV fortsätter att stödja Försvarsmakten under införandet med en befattnings- 

och förbandsutbildning. Totalt disponerar Försvarsmakten 10 pjässystem. Markverkstaden i Boden 

byggs också ut för att kunna genomföra förbandsnära underhåll av systemet. 

 

Ny generaldirektör för FMV 
Den 1 februari 2016 tillträdde Göran Mårtensson som generaldirektör på FMV. Göran efterträdde 

Lena Erixon och kommer närmast från rollen som Försvarsmaktens insatschef. 

 

Nytt lätt torpedsystem 
I maj 2016 tecknade FMV ett kontrakt med Saab om utveckling och produktion av nytt lätt 

torpedsystem, som ersättare av dagens torpedsystem 45. Torpedsystemet kommer att benämnas 

Torpedsystem 47. Det ska fylla Försvarsmaktens behov av en ny ubåtsjakttorped och kunna fungera 

från ubåt, korvett och helikopter i såväl mycket grunda som djupa vatten. Systemet kommer att vara 

utrustad med både en passiv och en aktiv målsökare samt använda trådkommunikation i likhet med 

dagens torpedsystem 45. 

 

JAS 39 C/D Gripen 
FMV levererade i maj en stor uppgradering av gripensystemet till Försvarsmakten. Leveransen av 

JAS 39C/D Gripen i version 20 innebär att flygvapnet får ett flygsystem med ny funktionalitet, till 

exempel en förbättrad luftförsvarsförmåga genom integration av jaktroboten Meteor samt 

markmålsförmåga genom Small Diameter Bomb (SDB). 

 

Premiärvisning av ny version JAS 39E 
I maj genomfördes premiärvisningen av det första provflygplanet av den nya versionen JAS 39E 

Gripen. Provflygplanet, som är det första av totalt tre stycken provflygplan, har tagits fram inom 

ramen för det utvecklings- och produktionskontrakt rörande JAS 39E som FMV beställde av Saab i 

februari 2013. Provflygplanet kommer inledningsvis att användas för flygprov i syfte att prova ut 

struktur och grundflygplansystem.  

 

Driftstyrning 

Genom olika underhållsleverantörer, bland annat FSV, har FMV tillhandahållit Försvarsmakten 

mesta möjliga tillgänglighet på materielen enligt rustningsorder, flygoperatörernas krav och 

materielfördelningen. Detta har gjorts både genom förebyggande och avhjälpande underhåll. Vidare 

har vissa underhållsåtgärder genomförts på materiel i förråd. Året har även inneburit materiella 

rörelser för såväl nationella som internationella insatser. 

 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  10 (120) 

 

Provskjutning av tung kustrobot  
FMV genomförde provskjutning med tung kustrobot under 2016 som gav ett lyckat utfall. 

Verksamheten genomfördes i nära samarbete med Försvarsmakten och Saab.  

 

Förmågan att verka med markbaserad kustrobot är på väg tillbaka till Försvarsmakten. Genom 

återinförandet kommer Försvarsmakten åter att kunna skjuta sjömålsrobot (RBS 15) från land mot 

mål till sjöss på stora avstånd. Det ger Försvarsmakten ökad flexibilitet och ökad förmåga till 

sjömålsstrid.  

 
Modifierade fartyg 
Den 15 september lämnade FMV över HMS Stockholm till Försvarsmakten. FMV fick uppdraget 

av Försvarsmakten att modifiera de befintliga korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö till 

fartyg med fokus på sjöövervakning. Fartygen omklassas därmed till vedettbåtar. I uppdraget ingick 

också att säkerställa operativ tillgänglighet och drift till 2026. Det andra fartyget HMS Malmö 

kommer att levereras i juni 2017. 

 

Ny telekrigterrängbil 
Den 6 oktober överlämnade FMV en ny typ av telekrigterrängbil, modell 1680, till Försvarsmakten. 

Det är en nyutvecklad version av terrängbil 16 och anpassad för Telekrigbataljonen. Bilen kan 

använda ett flertal olika telekrigsystem, även under färd. Den här nya modellen har en påbyggnad 

med teleskopmast, utökad sambandsinstallation, fler antennplatser, operatörsplatser med 

bildskärmar och interkomsystem. 

 

Jämställdhet/jämlikhet 
I oktober lämnade FMV till regeringen sin handlingsplan för jämställdhet- och jämlikhetsarbetet. 

Arbetet sker i två spår, dels utifrån planen för jämställdhet och lika villkor som har fokus på våra 

medarbetare, dels med jämställdhetsintegrering, JIM, med fokus på kärnverksamheten. 

 

Förslag från utredningar 
Den 15 december lämnade utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till 

Förvarsmakten sitt betänkande Logistik för högre försvarsberedskap till regeringen. Utredningen 

föreslår bland annat att ansvaret för logistikförsörjningen och driftstyrning övergår till 

Försvarsmakten. Vidare föreslår utredningen en ny finansiell styrning genom att FMV tilldelas ett 

myndighetsanslag samt disponerar medlen under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och 

anläggningar. 

 

I september lämnade utredningen En långsiktigt hållbar personalförsörjning sitt betänkande till 

regeringen och i december lämnade utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet sitt 

betänkande. 
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Anpassning till inriktningsbeslutet  
 
Regeringen lämnade den 23 april 2015 propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 

2016-2020 till Riksdagen. Det övergripande målet med inriktningen är att höja den operativa 

effekten och tillgängligheten vid förbanden till och med 2020. Förslaget om mål för det militära 

försvaret, mål för det civila försvaret samt inriktningen för krigsförband i Försvarsmakts-

organisation 2016 godkändes av riksdagen. 

 

Det efterföljande beslutet om inriktning för FMV:s arbete för perioden 2016 till och med 2020 

fattades av regeringen den 25 juni 2015. I september 2015 fattade sedan den tillförordnade 

generaldirektören på FMV beslut om hur FMV skulle omhänderta regeringens försvarsvarspolitiska 

inriktning. Under året har FMV utvecklat och ytterligare konkretiserat sin målbild, med 

utgångspunkt från myndighetens vision och regeringens inriktning. Nedan redogörs för hur FMV 

har omhändertagit tilldelade uppgifter och anpassat verksamheten i enlighet med 

inriktningsbeslutet.  

 

Tillgänglighet och beredskap 

FMV utformar och organiserar beställda materiel- och logistiktjänster för att möta Försvarsmaktens 

tillgänglighets- och beredskapskrav som kan ställas vid högre beredskapsnivåer och mobilisering.  

Under 2016 har en dialog med Försvarsmakten påbörjats avseende utökad försörjningstrygghet. 

Tillgången av materiel och förnödenheter vid en beredskapshöjning ska motsvara de inledande 

behoven som krävs för respektive förband. Logistiklösningen ska även omfatta förbandets krav på 

uthållighet till dess ersättningsmateriel erhålls från centrala eller regionala center.  

Grundförutsättningen för arbetet med att utforma materiel- och logistiktjänsterna är en tydlig 

kravställning från Försvarsmakten gällande vilka behov som föreligger. En analys av kravbilden har 

genomförts vilket visar att fortsatt utveckling av kraven på uthållighet och tillgänglighet av 

förbandens materiel och förnödenheter vid beredskapshöjning är nödvändig. 

Under året har en analys genomförts om möjlighet till krigsplacering av personal vid FMV för att 

stödja Försvarsmaktens logistikbehov vid beredskapshöjning och mobilisering. Vidare har en 

samlad inventering gjorts för att identifiera områden inom FMV som påverkas vid beredskaps-

höjningar. 
 

FMV har under 2016 levererat rapporten ”Optimerad distribution och lagerhållning” till 

Försvarsmakten. Rapporten visar vilken form av logistiklösning som erfordras för att fördela 

materiel till prioriterade områden och samtidigt bibehålla flexibiliteten att styra logistikflöden över 

landet där ett ökat behov uppstår. 

Inom ramen för beredskapsplaneringen har FMV modellerat övergången från en bedömd kris till 

höjd beredskap där Försvarsmakten aktiverar sina förband. Resultatet av modelleringen visar på 

behov av att ytterligare förstärka logistikkedjan. FMV har därav i samverkan med Försvarsmakten 

utarbetat en plan att förstärka eftersatta områden för materiel- och logistikförsörjning. 

Myndigheterna ska i samarbete fortsätta beredningen av den gemensamma planens innehåll och 

stegvis under 2017 leverera strategier för omhändertagande av respektive område. 

FMV deltar i planeringen av Försvarsmaktsövning 2017, ”Aurora”, som ska pröva delar av 

logistikkedjan. FMV deltog även i Ledningsövning 2016 som utgjorde inledning till ”Aurora”. 

Vidare har FMV fortsatt att utveckla myndighetens arbetssätt och formerna för att leda 
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verksamheten för att kunna fungera som myndighet under höjd beredskap och för att kunna möta 

behoven från Försvarsmakten. 

 

Materiel- och logistikförsörjning 

Den inriktning som regeringen gett FMV vad avser materiel- och logistikförsörjningen har inom 

myndigheten omsatts i dels en direkt styrning i form av anvisningar, dels mer indirekt i form av en 

verksamhetsutveckling syftande till att etablera en verksamhet som svarar upp mot den ambition 

regeringens inriktning uttrycker. 

 

Verksamhetsutveckling 

Det grundläggande syftet med den verksamhetsutveckling som bedrivits, i huvudsak genom en 

anpassning, utveckling och komplettering av FMV:s processer, är att säkerställa leverans av 

försvarslogistik i alla beredskapssituationer till rätt kvalitet och i tid inom givna kostnadsramar. 

Detta har utifrån regeringens inriktning medfört att den genomförda verksamhetsutvecklingen har 

baserats på krav emanerande ur gällande materielförsörjningsstrategi, det samordningsavtal som 

föreligger mellan Försvarsmakten och FMV samt vedertagen metodik för att bedriva 

systemlivscykelledning av de produkter FMV levererar till Försvarsmakten. Sammantaget ger dessa 

tre kravområden en kvalitetssäkring av arbetssättet med avseende på den inriktning regeringen gett.  

 

Under hösten 2016 startade implementeringsfasen av resultatet av genomförd verksamhets-

utveckling vilket innebär en omfattande utbildningsinsats samt en etablering av en adekvat 

uppföljning av att beslutat arbetssätt implementeras och efterlevs. En implementering av det 

definierade arbetssättet ger förutsättningar för att göra rätt från början och undvika behov av 

omarbetningar och kompletteringar vilka har identifierats som starkt bidragande orsaker till längre 

ledtider än nödvändigt. 

 

Anvisningar 

FMV:s produktionsledning har genom utgivandet av FMV Planeringsanvisning gett konkreta 

styrningar för att omsätta den försvarspolitiska inriktningen. Det slutliga resultatet av denna 

anvisning blir FMV:s produktionsplan, det vill säga vad FMV ska leverera till Försvarsmakten 

kommande kalenderår inom ramen för överenskommen tid, prestanda och kostnad. I nämnda 

anvisning anges följande mål för planeringsarbetet: 

  

- FMV ska ha förmåga att prioritera och anpassa verksamheten samt att möta förändrade 

behov 

- FMV ska agera så att Försvarsmakten kan göra bra val av försvarslogistik ur ett 

livscykelperspektiv 

- FMV levererar kostnadseffektiv försvarslogistik i rätt tid och till rätt plats i alla 

beredskapsnivåer 

 

Vidare har principerna för forcerad försvarslogistikförsörjning tydliggjorts i så motto att stipulerat 

arbetssätt i form av gällande processbeskrivningar genomlöps i den takt tidskraven kräver. Detta 

görs dock kombinerat med en dokumentering av de beslut om eventuella avsteg som krävs samt en 

värdering av de risker avstegen medför. 

 

I övrigt genomsyras planeringsanvisningen av ambitionen att leverera försvarslogistik när och där 

den behövs vilket är i linje med den politiska inriktningen. 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  13 (120) 

 

Internationella materiel- och logistiksamarbeten 

FMV har av regeringen fått i uppgift att göra avvägningar kring beroenden, kravställning och 

självbestämmande för att nå systemlikhet i de fall internationellt samarbete bedöms fördelaktigt. 

Sådana avvägningar ska ske i samverkan med Försvarsmakten och kommuniceras med 

Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 

 

FMV tillämpar sedan tidigare regeringens principer för materielförsörjning i enlighet med den 

försvarspolitiska inriktningen. I myndighetens strategi för internationella samarbeten redogörs för 

skälen till viljan för att inleda och genomföra samarbete och hur dessa skäl bidrar till att uppfylla 

Försvarsmaktens operativa behov. I strategin används fem kriterier som svarar mot de operativa 

behoven samt andra försvars- och säkerhetspolitiska skäl. Dessa kriterier är exportstödjande 

verksamhet, teknik- och teknologiöverföring, interoperabilitet, kostnadsdelning samt övriga 

urvalskriterier. Under det sistnämnda kriteriet ingår till exempel väsentliga nationella säkerhets-

intressen, avtalsregleringar, systemlikhet mm. 

 

Med utgångpunkt i inriktningen från regeringen har FMV under året sett över behovet av att göra 

förändringar i styrdokument och processer. Utifrån detta har FMV planerat att under 2017 göra en 

uppdatering av dessa processer och dokument för att på ett bättre sätt omhänderta regeringens krav 

på förtydliganden kring beroenden, kravställning och självbestämmande för att nå systemlikhet 

samt förmågan att verka med andra inom ramen för en gemensam operation. 

 

Planering av materielinvesteringar 

FMV stödjer Försvarsmakten utifrån den av regeringen fastställda processen för 

investeringsplanering. FMV har under året påbörjat utvecklingen av metoder för att strukturerat lösa 

uppgiften med dess specifika krav för att uppgiften ska kunna vara fullt implementerad till år 2020.  

Utgående från Försvarsmaktens Försvarslogistikplan 2017 (FLP 17) har en beredning påbörjats av 

de investeringsobjekt Försvarsmakten har anvisat. Återredovisning av genomförda beredningar sker 

under inledningen av 2017 inför Försvarsmaktens avlämnande av budgetunderlag för 2018-2020 

med särskilda redovisningar. 

 

Forskning och utveckling 

Det FMV beställer inom området forsknings-och utvecklingsverksamhet ska enligt inriktningen 

bidra till långsiktig förmågeutveckling och stärka Försvarsmaktens förmåga att möta framtida hot. 

Forskning och utveckling ska bidra till kunskap för att kunna fatta strategiska beslut, ställa 

ändamålsenliga krav och tillhandahålla nödvändig materiel.  

 

Under 2016 har FMV arbetat, både internt och via olika externa forum, med att säkerställa att 

information från forskning och teknikutveckling kommer materielförsörjningen till godo. Ett 

exempel på detta är arbetet med och utgivandet av Teknisk prognos och Omvärld. FMV:s bidrag i 

förmågeutvecklingen sker bland annat genom att stödja Försvarsmakten i att utarbeta forsknings- 

och teknikutvecklingsplanen för att säkerställa både kompetensutveckling och teknikutveckling 

inom de områden där framtidens hot behöver mötas. 

 

I enlighet med regeringens inriktning strävar FMV efter att bibehålla handlingsfrihet inom 

forskningsområdet i väntan på att förslagen från utredningen om forskning och utveckling inom 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  14 (120) 

 

försvarsområdet har omhändertagits. FMV kan konstatera att inom några forsknings- och 

utvecklingsområden har utvecklingsbehovet minskat eller helt försvunnit. FMV har i dessa fall 

säkerställt att personal med kompetens inom dessa områden har bibehållits inom myndigheten. 
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Ekonomiskt resultat 
 

FMV:s ekonomiska mål är full kostnadstäckning över tiden. För 2016 budgeterades ett underskott 

på 21 miljoner kronor till följd av att omställnings- och utvecklingskostnader finanserias av det 

balanserade kapitalet. Årets resultat uppgår till 276 miljoner. Den stora skillnaden består till allra 

största del av hanteringen av räkenskaperna som övertogs av Försvarsexportmyndigheten (FXM). 

Redovisningen av projektkostnader på FXM skiljer sig från FMV:s redovisning varför en åtgärd har 

vidtagits för att hantera detta. Konsekvensen faller ut som en del i årets resultat och hanterar därmed 

det underskott av balanserat kapital som redovisades i delårsrapporten. Denna åtgärd förklarar 226 

miljoner kronor av 276 miljoner kronor i resultatet. Utöver detta härrör resultatförbättringen relativt 

budget från en förbättring inom verksamheten FSV samt högre finansiella intäkter än budgeterat.      

Vid analys exklusive den hantering som vidtogs för att reglera FXM:s räkenskaper är resultatet 

positivt med cirka 50 miljoner kronor vilket i relation till omsättningen på cirka 21 miljarder kronor 

utgör cirka 0,2 procent och är nära målsättningen om ett nollresultat. 

Analys av prestationsområden 

Inom anskaffning är kostnaderna lägre än föregående år. Den största minskningen ligger inom 

ubåts- och ubåtsräddningssystem, dessa uppvägs till del av en ökning inom indirekta eldsystem. 

Inom ledningsstöd har kostnaderna ökat marginellt. Inom driftstöd har kostnaderna ökat, främst 

inom exportverksamheten men också inom marinområdet. Vad gäller de anslagsfinansierade 

områdena är utfallet något högre än tilldelat anslag för anslagspost 1 Internationella 

materielsamarbeten och industrifrågor mm medan anslagspost 2 Evaluering och certifiering av IT-

säkerhetsprodukter har lägre utfall än tilldelade medel främst beroende på vakanser. För 

anslagspost 3 Exportrelaterad verksamhet är utfallet något lägre än tilldelat anslag. 

 
Tabell 1. Kostnader och intäkter per prestationsområde 

Ekonomiskt 

resultat 2016 

(mnkr) 

Anskaffning 
Lednings-

stöd 
Driftstöd 

Internationella 

materielsamarbeten 

och industrifrågor 

Evaluering och 

certifiering av IT-

säkerhetstjänster 

Export-

relaterad 

verksamhet 
Totalt 

2014 Intäkter 10 760 855 8 174 55 11   19 854 

  Kostnader 10 745 863 8 277 55 11   19 950 

  Resultat 15 -8 -103 0 0   -96 

2015 Intäkter 11 233 1 060 8 618 51 12   20 975 

  Kostnader 11 250 1 070 8 636 51 12   21 020 

  Resultat -17 -10 -18 0 0   - 45 

2016 Intäkter 10 455 1 136 9 586 47 12 18 21 255 

 Kostnader 10 457 1 146 9 298 47 12 18 20 979 

 Resultat -3 -10 288 0 0   276 
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Tabell 2. Summa fakturerade intäkter 

Intäkter per kund och år (mnkr) 

Kund 2014 2015 2016 

Försvarsmakten 17 367 17 022 17 019 

Försvarsmakten m.a.p. FSV 1 738 1 416 1 403 

Övriga kunder 1 742 1 242 1 268 

Övriga kunder m.a.p FSV 74 45 53 

Totalt 20 921 19 725 19 743 

 
Tabell 3. Summa övriga driftskostnader 

Övriga driftskostnader per kund och år (mnkr) 

Kund 2014 2015 2016 

Försvarsmakten 15 027 16 504 16 486 

Försvarsmakten m.a.p. FSV 863 520 511 

Övriga kunder 1 140 1 140 935 

Övriga kunder m.a.p. FSV  37 17 19 

Totalt 17 067 18 180 17 951 
 
Tabell 4. Intäkter per stridskraft, Försvarsmakten1 

Intäkter per stridskraft, beställningar från Försvarsmakten (mnkr) 

Stridskraft 2014 2015 2016 

Arméstridskrafter  4 305  2 872 2 098 
Marinstridskrafter  1 409  2 470 2 640 
Flygstridskrafter  7 411  6 912 7 446 
Ledning och Logistik  2 961  3 150 3 166 
HKV centralt (inkl. FoT 

och 1.1) 

 1 281 1 618 1 669 

Totalt 17 367  17 022 17 019 
 
Tabell 5. Intäkter Förråd, service och verkstäder Försvarsmakten 

Intäkter per stridskraft, beställningar från Försvarsmakten år (mnkr) 

Tjänsteområde 2014 2015 2016 

Administrativt stöd 67 67 63 

Arbetsplatsservice 570 145 123 

Fordonsbesiktning 0 20 50 

Förnödenhetsförsörjning 344 343 325 

Logistikkompetens 46 48 45 

Reservmateriel 57 62 54 

Transporter 27 24 26 

Verkstadstjänst Luft 96 94 91 

Verkstadstjänst Mark 650 556 569 

Verkstadstjänst Sjö 65 57 57 

Totalt 1 922 1 416 1 403 

 

                                                      
1 Beloppen 2014 är inte direkt jämförbara med 2015 och 2016 eftersom FMV har ändrat metod att ta fram värden ur redovisningen 
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FMV:s regleringsbrev för 2016 

Nedan redovisas de återrapporteringskrav som föreligger i FMV:s regleringsbrev för 2016 och 

under vilket avsnitt de redovisas i årsredovisningen. 

 
Mål 

 

Återrapporteringskrav i enlighet med FMV:s regleringsbrev för 2016 Återfinns under 

avsnitt 

1 FMV ska  

- slutredovisa uppnådda besparingar och effektiviseringar för perioden 2012-2015 avseende 

logistikverksamheten, i enlighet med regeringens tidigare beslut.  

 

1.1 Fortsatt omdaning 

av försvarslogistiken 

2 FMV ska 

- redovisa genomförda verksamheter och kostnadsutfall för anslag 1:11 ap.1 Internationella 

materielsamarbeten och industrifrågor m.m.  

- redovisa en jämförelse med de två senast föregående åren. 

 

1.9 Övergripande 

verksamhet 

3 FMV ska  

- i samverkan med Försvarsmakten redovisa en samlad bedömning av på vilket sätt 

exportstödsverksamheten har bidragit till krigsdugligheten hos Försvarsmaktens 

krigsförband. 

 

1.8.1 Exportstöds-

uppdrag 

5 FMV ska  

- redovisa omfattningen av stödet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) uttryckt i 

antal säkerhets- och projektskyddsavtal och sammanlagda antalet arbetsdagar som 

verksamheten har krävt under budgetåret 2016.  

- redovisa en jämförelse av omfattningen de två senast föregående åren.  

 

5.1 Säkerhets-

skyddsavtal 

7 FMV ska  

- redovisa vilka aktiva åtgärder som vidtagits för ökad transparens inom myndighetens 

ansvarsområde samt vilken effekt åtgärderna haft.  

- redovisa vilka krav på regelefterlevnad och bekämpning av korruption som ställs på de 

företag som myndigheten samarbetar och ingår avtal med samt vilka aktiviteter som 

vidtagits för att den egna myndighetens personal ska kunna verka för regelefterlevnad och 

bekämpande av korruption. 

 

3.8 Transparens 

 

8 FMV ska 

- fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra 

redovisningen av verksamheten. 

 

2.2 Effektivitet och 

god hushållning 

9 FMV ska  

- lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten 

 

5.2 Tjänsteexport 

10 FMV ska  

- redovisa antalet överklaganden från tappande part efter tilldelningsbeslut, grund för 

överklagande, utgång av det enskilda ärendet samt eventuella konsekvenser för svenska 

staten. 

 

1.7 Överprövningar 

av upphandlingar 

11 FMV ska 

- i samverkan med Försvarsmakten redovisa en samlad bedömning av affärsmässigheten i 

exportstödsverksamheten. Av redovisningen ska framgå intäkter, kostnader och risker i 

samband med utveckling, vidmakthållande, försäljning och överlåtelse av materiel uppdelat 

per exportaffär. Myndigheternas respektive kostnader per genomförd och pågående 

försvarsexportaffär ska framgå av redovisningen. 

- redovisa vidtagna åtgärder i syfte att tillvarata små och medelstora företags kompetens och 

möjligheter att på lika villkor kunna delta i upphandlingar och komma i fråga för 

beställningar. 

 

1.5.1 Affärsmässighet 

Övrig redovisning i 

bilaga till 

årsredovisningen. 

 

1.5.3 Små och 

medelstora företag 

12 FMV ska 

- redovisa hur myndigheten samverkat med övriga försvarsmyndigheter inför internationell 

mäss- och konferensverksamhet med syfte att uppnå ett väl avvägt svenskt deltagande. 

5.3 Samverkan kring 

mäss- och 

konferensverksamhet 

14 FMV ska 

- redovisa processer för att säkerställa att proportionerliga krav på immateriella rättigheter 

ställs vid upphandlingar. 

1.5.5 Krav på 

immateriella 

rättigheter vid 

upphandlingar                 
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Mål 

 

Återrapporteringskrav i enlighet med FMV:s regleringsbrev för 2016 Återfinns under 

avsnitt 

15 FMV ska 

- stödja Försvarsmakten att redogöra för hur Försvarsmaktens krav på försörjningstrygghet 

omhändertas. Särskild vikt ska läggas vid försörjningstrygghet under höjd beredskap och 

ytterst vid krig. 

Tillgänglighet och 

beredskap, sid 11 

16 FMV ska 

- redovisa en nedbrytning av intäkter från avgifter för varor och tjänster per kund. Intäkter 

från Försvarsmakten ska även redovisas per stridskraft.  

- redovisa övriga driftskostnader för de varor och tjänster som upphandlas per kund. 

 

Ekonomiskt resultat, 

sid 15 

17 FMV ska 

- redovisa en uppföljning av pågående större anskaffningar. Redovisningen ska omfatta de 

anskaffningar som regeringen specificerat i Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 

2016. Redovisningen ska inkludera:  

- en ekonomisk uppföljning av vad FMV fakturerat Försvarsmakten samt vad som utbetalats 

från FMV till leverantör/leverantörer för respektive anskaffning, 

- vilka leveranser per anskaffning som mottagits från leverantör/leverantörer respektive 

genomförts till Försvarsmakten samt 

- väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan. 

 

Redovisas i bilagor 

till årsredovisningen. 

18 FMV ska 

- stödja Försvarsmakten i dess arbete med att, med utgångspunkt i relevanta, generella och 

tydligt definierbara tidpunkter, mäta och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen. 

 

5.5 Ledtider för 

materielförsörjning 

19 FMV ska 

- stödja Försvarsmakten att särredovisa de utomstatliga respektive inomstatliga åtagandena 

inom de bemyndiganderamar som Försvarsmakten redovisar. 

FMV har bidragit till 

information om 

åtaganden som 

återfinns i Försvars-

maktens 

bemyndigande-

redovisning. 

21 FMV ska 

- redovisa arbetet med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter. 

5.4 Utsläpp av 

koldioxid från resor 

och transporter 

22 FMV ska 

- redovisa kostnader och intäkter för exportkontrakt 

Se punkt 11. 

Redovisas i bilaga till 

årsredovisningen. 
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1 Resultatredovisning 
FMV:s resultatredovisning utgår från en treställig indelningsgrund: Försörjning av försvarslogistik, 

Försvarsmaterielmarknaden och Övergripande verksamhet. Denna uppdelning har tillkommit för 

att dels bättre spegla FMV:s utvecklade ansvar för materiel- och logistikförsörjningen, dels vara 

samstämmig med FMV:s interna uppföljning och redovisning av verksamhet och resultat.  

 

Området Försörjning av försvarslogistik innefattar redogörelser inom områdena Anskaffning, 

Driftstöd och Ledningsstöd, medan området Försvarsmaterielmarknaden i ett brett perspektiv 

redovisar FMV:s arbete relativt marknadens aktörer. Området Övergripande verksamhet innefattar 

FMV:s anslag och de myndighetsuppgifter FMV har inom ramen för försvarslogistiken. FMV:s 

återrapporteringskrav utifrån myndighetens regleringsbrev för 2016 framgår på sidorna 17-18. 

 

FMV:s resultatredovisning inleds med en redogörelse över arbetet med omdaningen av 

försvarslogistiken. 

 

 Fortsatt omdaning av försvarslogistiken  1.1

 Regeringens styrning  1.1.1

Mot bakgrund av propositionen En effektivare försvarslogistik (prop. 2011/12:86) bemyndigade 

riksdagen i juni 2012 regeringen att fatta beslut om förvarslogistikens framtida utformning. 

Regeringen uppdrog samma år till FMV och Försvarsmakten att genomföra åtgärder för att 

effektivisera och rationalisera områdena inköp, förråd, service och verkstäder samt lednings- och 

beställarfunktionen. FMV har sedan 2014 därmed ansvar för både logistiktjänster och materiel-

anskaffningar. 

 

Genom en förändrad uppgifts- och ansvarsfördelning inom materiel- och logistikförsörjningen, med 

Försvarsmakten som beställare och FMV som leverantör av lösningar, har myndigheterna utifrån 

regeringens beslut haft i uppgift att åstadkomma årliga kostnadsreduktioner om sammanlagt 760 

miljoner kronor från och med ingången av 2015. De genom rationaliseringar och effektiviseringar 

frigjorda medlen ska användas i Försvarsmaktens insatsorganisation och förbandsverksamhet.  

 

Åtgärder har omfattat områdena inköp, förråd, service och verkstäder (besparingsmål: 330 miljoner 

kronor), utveckling och effektivisering av Försvarsmaktens anskaffningsverksamhet, det så kallade 

UEFA-projektet (besparingsmål: 300 miljoner kronor) respektive förändrade lednings- och 

beställarfunktioner (besparingsmål: 130 miljoner kronor).  

 

Utifrån riksdagens beslut i juni 2015 om regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition har 

regeringen beslutat om en ny inriktning för FMV:s verksamhet för åren 2016 till och med 2020. 

Målet för det pågående omställningsarbetet för logistikverksamheten har därmed justerats. FMV ska 

åstadkomma en materiel- och logistikförsörjning som i första hand är anpassad till att stödja 

Sveriges krigsförband vid höjd beredskap, vilket även inkluderar mobilisering. 

 

Regeringen beslutade i juni 2015 att även genomföra en översyn av materiel- och logistik-

försörjningen till Försvarsmakten och tillsatte en särskild utredare. FMV har under året lämnat 

fortsatt stöd till utredningen med såväl underlag som verksamhetskunskap, samt ställt expertis till 

förfogande. 
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 Fortsatt rationalisering och effektivisering av försvarslogistiken 1.1.2

Under året har FMV tillsammans med Försvarsmakten fortsatt arbetet att genomföra omställningen 

av logistikverksamheten och redovisat utvecklingen enligt regeringens styrning.  

 

Ett av de områden som har varit i fokus är den förändrade ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan 

FMV och Förvarsmakten inom området tjänsteleveranser inom luftfartsområdet, där FMV under 

året har byggt upp en sakområdesstruktur för arbetet. Uppgiften att genomföra externa 

kvalitetsrevisioner inom området har under året beslutats att återgå till Försvarsmakten, för att 

uppfylla tillsynsmyndighetens reviderade krav. Arbetet med att förbereda detta har pågått under 

året. Likaså har FMV i början av året integrerat anskaffnings- och driftstyrningsverksamheterna i en 

ny organisation, för att bland annat omhänderta synergier mellan driftstyrning och anskaffning och 

för att öka fokus på livscykelkostnader. Under året har FMV tillsammans med Försvarsmakten 

genomfört en fördjupad analys kring hur den lokala kundytan
2
 fungerar. FMV har också gett 

Försvarsmakten stöd i tekniska spel för att bidra till utformningen av Försvarsmaktens 

rutinbeskrivningar rörande teknisk tjänst.  

 

Anläggningstillgångar som är knutna till verksamhetsövergångarna har överförts från 

Försvarsmakten till FMV vid tre tidigare tillfällen sedan 2014. Sista överföringen, som avser 

anläggningstillgångar vilka tillhör verksamhetsövergång två och tre, har reglerats mellan 

myndigheterna i slutet av året; såväl registermässigt som ekonomiskt har anläggningstillgångarna 

överförts från Försvarsmakten till FMV. Avseende verksamhetsövergång 1 återstår visst arbete som 

kommer att beredas och slutföras under första halvåret 2017. 

 

Utvecklingen under året har framförallt berört arbetet med kommande års försvarslogistikplaner.   

FMV och Försvarsmakten har under året gemensamt genomfört en pilotstudie över behovet av 

funktionskedjor, vilken slutrapporterades i slutet av året.  FMV har också identifierat och lämnat 

förslag på funktionsobjekt till Försvarsmakten, kring vilket en dialog har skett mellan 

myndigheterna under året. FMV har även i början av året gett Försvarsmakten stöd med underlag 

och resurser inför kommande års investeringsplanering samt inför krigsförbandsdialoger. FMV har i 

det myndighetsgemensamma arbetet kring utformningen av vidmakthållande tillsammans med 

Försvarsmakten lämnat en slutrapport till myndigheternas samverkansgrupp. 

 

Vad gäller beredskapsperspektivet har FMV, utifrån Försvarsmaktens beställning, utvecklat 

formerna för funktionen som tjänsteman i beredskap och deltagit i Försvarsmaktens arbete med 

planer, övningar och utbildningar. I slutet av året startade ett myndighetsgemensamt arbete för att 

klargöra och reglera Försvarsmaktens beredskapskrav på FMV. FMV:s analys avseende 

möjligheterna till krigsplacering av myndighetens personal har fortgått under året. 

 

FMV har genomfört en utredning rörande FMV:s  långsiktiga behov av IT-stöd, vilket inkluderat ett 

effektivt nyttjande av PRIO/SAP. Resultatet ska utgöra ett underlag inför FMV:s kommande 

ställningstagande om en långsiktig plan för förnyelse av FMV:s IT-landskap. 

 

Tillsammans med Försvarsmakten har FMV under året också genomlyst hur hanteringen av 

avvikelser i tjänsteproduktionen behöver fungera. Inriktningen är att myndigheterna ska etablera 

                                                      
2
 ”Lokal kundyta” är ett samlingsbegrepp för verksamhet som finns i båda myndigheterna, och utgör länken mellan förband och olika 

underhållsleverantörer, dit användare ska vända sig vid problem med materielen 
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varsin central nod för både uppföljning och bättre hantering av avvikelserna, vilket även ska 

inkludera statistikrapportering. Avsikten är att avvikelsesystemet ska kunna fungera i PRIO och 

med verksamhets- och arbetsrutiner i båda myndigheterna. En pilot har pågått under året med 

avsikten att säkerställa hanteringen av flödet för anmälningarna om avvikelser.  

 

I december beslutade Försvarsmaktens överbefälhavare och FMV:s generaldirektör 

samordningsöverenskommelsen mellan Försvarsmakten och FMV, SAMO 2017, vilken ytterligare 

utvecklats vad gäller sakfrågor och struktur i samarbetet mellan myndigheterna.  

 

 Slutredovisning av besparingar och effektiviseringar för perioden 2012-2015 1.1.3

FMV har utifrån regeringens styrning i regleringsbrev tillsammans med Försvarsmakten utarbetat 

en slutrapport över den slutliga uppfyllnaden av besparingsmålen till och med år 2015. Rapporten 

redovisar också hur besparingsplaneringsarbetet genomförts. 

 

 Resultat av besparingsarbetet 2016 1.1.4

FMV har under året haft inriktningen att fullfölja regeringens beslut från 2012, och tillsammans 

med Försvarsmakten planera och genomföra de ålagda kostnadsreduktionerna om 760 miljoner 

kronor, för att åstadkomma en materiel- och logistikförsörjning som i första hand är anpassad för att 

stödja krigsförbanden vid höjd beredskap, inklusive mobilisering.  
 

I det löpande och myndighetsgemensamma besparingsarbetet har vissa tillkommande kostnader 

identifierats. I den myndighetsgemensamma modellen för att beräkna omfattningen av de reella 

besparingarna för logistikområdet har under året ingått att kvalitetssäkra dessa identifierade 

områden, till omfattning och kostnader.  

 

FMV har under året analyserat möjligheterna till att uppnå det av regeringen ansatta besparings-

målet inom inköpsverksamheten. Då implementeringen av ett nytt arbetssätt, där sammanhållna 

beställningar från Försvarsmakten och nya lednings- och beställarfunktioner mellan Försvarsmakten 

och FMV ska bidra till att uppnå en effektivare inköpsfunktion, ännu inte kunnat realiseras, kommer 

FMV inte kunna genomföra den ålagda besparingen inom inköpsverksamheten inom rimlig 

tidsperiod. 

 

Besparingsarbetet inom ramen för projektet UEFA (Utveckling och effektivisering av 

Försvarsmaktens anskaffning), har fortsatt under året. FMV har sedan 2013 ansvaret för projektet, 

och uppfyllde sitt besparingsbeting 2015 med 2 miljoner kronor till godo. Projektet, vilket bygger 

på att ett kategoristyrt arbetssätt tillämpas i myndigheternas verksamhet, syftar till att effektivisera 

Försvarsmaktens inköpsverksamhet, genom att genomföra åtgärder som skapar nytta och 

kostnadsreduceringar i Försvars 

maktens inköp.  

 

Inom verksamheten förråd service och verkstäder har FMV även för 2016 kunnat visa positiva 

resultat vad gäller att genomföra besparingar. FMV har i bruttoperspektivet uppnått sina 

besparingsmål och därigenom kunnat bidra till sänkta kostnader för Försvarsmakten. 

Svårigheterna för FMV att uppnå de synergier som ursprungligen avsågs med lednings- och 

beställarfunktionen kvarstår, då de nya arbetssätten inte fullt ut är på plats. I förhållande till 
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besparingsmålet har FMV under året vidtagit åtgärder vad gäller ramarna för myndighetens egna 

årsarbetskrafter och konsulter. Bland annat har återrekryteringsgraden varit lägre än tidigare.  

Utfallet för den för FMV och Försvarsmakten gemensamma bruttobesparingen uppgick vid 

utgången av 2016 till 671 miljoner kronor, medan nettobesparingen för 2016, vilken inkluderar 

FMV:s och Försvarsmaktens tillkommande kostnader, uppgår till minst 510 miljoner kronor, utifrån 

det kvalitetssäkringsarbete som myndigheterna genomfört gemensamt under året.  

 

Till och med utgången av 2016 har FMV frigjort medel i en omfattning av 281miljoner kronor 

brutto sedan arbetet startade 2012. Årets samlade besparingsarbete har resulterat i en 

kostnadsreduktion om cirka 24 miljoner kronor. I ett bruttoperspektiv återstår således 18 miljoner 

kronor vid utgången av 2016, sett till FMV:s totala besparingsbeting. FMV:s prognosarbete 

indikerar att 309 miljoner kronor kan komma att uppnås vid 2017 års utgång.  

 

FMV:s kostnader för omställningsarbetet för omdaningen av försvarslogistiken har under året 

uppgått till 6 miljoner kronor, vilket innebär att de samlade kostnaderna för FMV:s 

omställningsarbete under perioden 2012-2015 utgör 274 miljoner kronor.  

 
Tabell 6. FMV:s besparingsbeting och uppnådda kostnadsreduktioner 2012-2016, mnkr 

Områden för besparingar 
genom OFL 

Totalt 
besparings-
beting OFL 

FMV:s 
besparings-

beting 

FMV:s 
brutto-
resultat 
2012-
2016

3
 

Inköp 30 30 4 

UEFA 300 13 15 

Förråd, service och verkstäder 300 156 191 

Ledning och beställning 130 100 71 

Totalt 760 299 281 

 

 Förråd, service och verkstäder 1.1.5

Året har varit utmanande för FSV i flera aspekter och startade med ett högt produktionstryck inom 

alla delar av organisationen. För markverkstäderna har utmaningen varit att öka produktionen i 

enlighet med planen. Rekryteringen av mekaniker har släpat då antalet kvalificerade sökande är för 

få. Markverkstäderna konkurrerar också med en uppåtgående marknad inom motsvarande industri. 

Inom Stockholmsområdet saknas det för närvarande cirka 1500 mekaniker enligt yrkesrådet. Det 

gör att det finns ett starkt tryck på lönenivåer och det är ett återkommande skäl till varför 

medarbetare slutar eller tackar nej till anställningserbjudande. Markverkstäderna utgör cirka 50 

procent av FSV i antalet producerade timmar, vilket innebär att kontinuerliga åtgärder krävs för att 

balansera ekonomin. Tvåskift har under 2016 startats vid markverkstad Skövde (start februari) och 

markverkstad Syd (start april), vilket efter utvärdering har visat sig vara både effektivt och flexibelt. 

 

Införandet av affärssystemet FSV POL som ersättning av VD LIV pågår som en del av utrullningen 

av PRIO 5/6 inom markverkstäderna. Uppstarten har som alltid när nya system införs varit 

utmanande. Nya arbetssätt och metoder framtvingas av systemets uppbyggnad. Ett flertal seminarier 

har genomförts för att analysera situationen och samla erfarenheter inför fortsatt utrullning. 

 

                                                      
3 Det för omdaningen samlade och myndighetsgemensamt uppnådda nettoresultatet per år framgår av FMV:s och Försvarsmaktens 

fjärde kvartalsrapport till regeringen (dnr 13FMV5116-70:1, 2016-02-22) 
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Flygverkstaden fick under våren, efter tillsyn av Flyginspektionen, förbud mot att frisläppa flygplan 

efter utfört underhåll. Flyginspektionens stopp av produktionen inom flygverkstaden var kostsam 

och ansträngande både för medarbetare och för ekonomi. Den ekonomiska påverkan uppgick till 5 

miljoner kronor i förlorade intäkter. Dessutom fick verksamheten efter produktionsstart svårt att 

återta den tidigare effektiviteten, vilket gjorde att debiteringsgraden har varit låg jämfört med 

budgeten. Verksamheten har också under året haft vissa kvalificerade medarbetare som lämnat FSV 

och valt att gå vidare både inom FMV eller till externa arbetsgivare, vilket innebär att antalet 

producerade timmar har varit för få och möjligheten att ersätta dessa har varit mycket små. 

  

Avvecklingen av flygverkstaden i Ronneby blev under våren helt genomförd och sista egna 

verksamheten inom ramen för flygverkstaden utfördes i mars. Från och med den 1 april har SAAB 

övertagit blästerverksamheten. Tre medarbetare från FSV gick över till SAAB för att fortsätta driva 

verksamheten. 

 

Under året har en ökande trend märkts vad det gäller insatsfrågor i form av kvalificerade 

inspektioner och besiktningar från utländska operatörer som har genomförts vid systemstödsresor 

inom flygverkstäderna. 

 

FSV har också deltagit i planeringen av Försvarsmaktens behov av ökade resurser på Gotland och 

är redan från start i september 2016 närvarande med nödvändiga resurser för att serva de aktiviteter 

som nu etableras. 

 

Inom FSV Service har beslutad omstrukturering med flytt av reseverksamheten från Karlskrona till 

Boden genomförts. Under avvecklingen i Karlskrona erhöll större delen av medarbetarna nya jobb 

antingen inom FMV eller hos externa arbetsgivare, vilket gjorde att avvecklingen gick mycket 

fortare än planerat.  

 

Ekonomiredovisningsenheten har under året bytt organisatorisk tillhörighet från FSV Service till 

FSV Controlling, vilket har medfört ett förenklat samarbete mellan ekonomidelarna inom FSV samt 

en positiv utveckling med möjligheter inom flera områden. Dessutom har förbättringar och 

besparingar varit möjliga genom ett antal effektiviseringar som har genomförts inom 

Ekonomiredovisningen med förhoppning om positiva effekter för kunden Försvarsmakten. 

Exempelvis har omhändertagandet av leverantörsfakturor effektiviserats med minskade ledtider och 

ett jämnare flöde bland annat genom en ny förenklad mejlfunktion för att underlätta för både kunder 

och leverantörer. Kompetensöverföring har gjort att inga singelkompetenser finns kvar inom 

Ekonomiredovisning, vilket har medfört att verksamheten har blivit mindre sårbar. 

 

Besiktningsenhetens verksamhet har under året haft en omfattande mängd nyrekryteringar för att 

möta behovet. Dock är inskolningstiden lång för att få rätt behörigheter även om de flesta har 

tidigare erfarenhet som besiktningsmän. Därmed har det stundtals varit långa köer till besiktning. 

Den organisation som finns inom ramen för beställningen från Försvarsmakten kräver i princip att 

besiktningsenhetens tjänster tas i anspråk i ett jämnt flöde men om alla fordon ska kunna vara i drift 

är organisationen för närvarande för liten. Trots detta har antalet utförda besiktningar ökat med 10 

procent jämfört med föregående år. 

 

Övriga verksamheter inom FSV har trots ökade behov nått målen men läget har varit ansträngt med 

anledning av de begränsade resurserna. 
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 Försörjning av försvarslogistik – Anskaffning  1.2

 Prestationer under 2016 1.2.1

 
Nedan redovisas ett urval av de 751 prestationer som FMV har levererat till Försvarsmakten och 

andra kunder under 2016. 

 

JAS 39 C/D Gripen 
FMV levererade i maj en stor uppgradering av gripensystemet till Försvarsmakten. Leveransen av 

JAS 39C/D Gripen i version 20 innebär att flygvapnet får ett flygsystem med ny funktionalitet, till 

exempel en förbättrad luftförsvarsförmåga genom integration av jaktroboten Meteor samt 

markmålsförmåga genom Small Diameter Bomb (SDB). I leveransen ingick även en rad övriga 

funktioner, däribland system för att förhindra markkollisioner.  

 

FMV gav stöd vid införandet ute på förbanden enligt en ny arbetsmodell, vilket bidrog till en 

smidig introduktion. JAS 39C/D Gripen version 20 har nu varit i drift sedan i juni 2016 med positiv 

återmatning från Försvarsmakten. 
 

JAS 39E Gripen  
Under året har den intensiva utvecklingsverksamheten fortsatt. Vissa delsystem har kommit långt i 

sin utveckling medan andra är i ett tidigare skede. En viktig milstolpe i utvecklingen under året var 

utrullningen av provflygplan 39-8 i maj. Andra signifikanta händelser med provflygplan 39-8 är att 

första motorstart genomfördes i november och markrullning genomfördes i december. Första 

flygning är planerad att ske under 2017. 

 

En av FMV:s huvuduppgifter vad gäller JAS 39E Gripen är att säkerställa att kraven för planen 

uppfylls och att de blir operativa. Detta görs bland annat genom att utvecklingen valideras i 

gemensamma team sammansatta av olika specialister från FMV, Saab och Försvarsmakten. Ett 

exempel på samverkan inom Gripen E-projektet under året är utarbetandet av visionen för det 

taktiska systemet. Visionen syftar till att överbrygga gapet mellan Försvarsmaktens krav och Saabs 

systemarbete av det komplexa taktiska systemet. Genom visionen ges förutsättningar för ett taktiskt 

system som är operativt användbart och håller högsta internationella klass. Därtill minskar risken 

för förseningar.  

 
Helikopter 14  
Helikopter 14 är en NH90 som tillverkas i två versioner, en markbaserad (TTH) samt en sjöbaserad 

(NFH) av NHIndustries. FMV har beställt 18 stycken markbaserade (TTH) NH90, i två varianter; 9 

stycken HKP 14E och 9 stycken HKP 14F, som anpassats något till svenska krav. HKP 14F 

används för sjöoperativ verksamhet. Ursprungligen beställdes 13 stycken HKP 14E och 5 stycken 

HKP 14F, vilket innebär att 4 stycken HKP 14E kommer att byggas om till HKP 14F. 

 

Helikopter 14 kommer att ingå som en komponent i mark- och sjöoperativ verksamhet, såväl 

nationellt som i internationella insatser. Därutöver kan den ge stöd till samhället och stöd till övriga 

totalförsvaret med framförallt transporter av materiel och personal, skadade och sjuka samt 

räddningsuppdrag. Helikoptern kommer också att utnyttjas för bekämpning av skogsbrand.  
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Under 2016 har FMV levererat ytterligare tre stycken sjöoperativa helikopter 14F, vilket innebär att 

fyra stycken är i drift inom Försvarsmakten. Därmed har FMV tagit emot 17 av 18 beställda 

helikoptrar. 

 

FMV levererar avisningsförmåga till Försvarsmakten 
FMV har levererat tre flygtransportabla avisningsfordon till Försvarsmakten. För att möjliggöra 

flygtransport är avisningsfordonen byggda på teleskoplastare som basplattform och ska användas 

för att avisa flygplan och helikoptrar i Försvarsmakten såväl nationellt som internationellt. 

Avisningsfordonen har möjlighet att bära både avisningsvätska Typ-1 och Typ-2. Typ-1 vätskan är 

en varm (+60 grader) vatten/glykolblandning som används för att avlägsna snö och is på 

flygmaskinerna (de-icing). Typ-2 vätskan är en tjockare (kall) glykolblandning som sprayas på 

flygmaskinen med syfte att förhindra uppkomst av is (anti-icing). FMV har även levererat 

utbildning, dokumentation och reservdelar. 

 

Transportflygplanen Tp84 får svarta lådor 
FMV har i uppdrag att modifiera sex stycken transportflygplan C-130 (Tp84) med ”svarta lådor” för 

att bibehålla och öka flygsäkerheten genom att möjliggöra utvärdering vid allvarliga tillbud med 

Cockpit Voice Recorder (CVR) och Flight Data Recorder (FDR). Det första modifierade flygplanet 

överlämnades från FMV till Försvarsmakten den 5 oktober 2016. Fram till årsskiftet har ytterligare 

tre stycken flygplan modifierats och är åter på F7/Såtenäs. Resterande flygplan beräknas vara 

modifierade under det första kvartalet 2017. 

 

Arbetet under 2016 har varit intensivt. Kontrakt med leverantören OGMA baserat i Portugal skrevs 

i december 2015. Under våren och sommaren 2016 genomfördes samtliga designgranskningar, 

mark- och flygprov samt leverans av första flygplanet.  

 

Systemlösningen, som i huvudsak registrerar tal, vissa motorinstrument och flygplansparametrar 

baseras på en COTS-produkt, det vill säga en produkt som redan finns på marknaden. En av 

utmaningarna har varit att på kort tid integrera denna lösning i ett relativt stort, militärt flygplan och 

dessutom utarbeta nödvändiga underlag för att möta FMV:s och Försvarsmaktens krav. Detta har 

varit möjligt genom samarbetet mellan samtliga aktörer inom Försvarsmakten, FMV och 

leverantören.
 
 

 
Nyutvecklad telekrigterrängbil  
Vid en ceremoni den 6 oktober på Ledningsregementet i Enköping överlämnade FMV en ny typ av 

telekrigterrängbil, modell 1680, till Försvarsmakten. Telekrigterrängbil 1680 ger Telekrigs-

bataljonen nya funktioner för ES (Signalspaning) och EA (Störning) som är anpassad för de 

moderna hoten. Plattformen har en modularitet som medger enkel anpassning vid en förändrad 

hotbild. 

 

Telekrigterrängbil 1680 är den fjärde generationens bil av sin typ som är baserad på terrängbil 16 

och avsedd för Telekrigsbataljonen. Bilen är en vidareutveckling med erfarenheter från telekrigs-

enheters medverkan i Nordic Battle Group och flertalet internationella insatser. Den kan använda ett 

flertal olika telekrigsystem, även under färd. Den har en påbyggnad med teleskopmast, utökad 

sambandsinstallation, fler antennplatser, operatörsplatser med bildskärmar och interkomsystem.  
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Årlig översyn av korvett Visby 

Korvett typ Visby har under åren 2012-2015 överlämnats till Försvarsmakten i version fem. Under 

åren fram till den planerade halvtidsmodifieringen genomför FMV löpande omsättningar av 

tekniska delsystem i den mån behov uppstår. Under 2016 har ett antal vidmakthållandeåtgärder 

genomförts parallellt med årsöversynsperioder, för att på så vis säkerställa att fartygen upprätthåller 

den förmåga och tillgänglighet som är beställt av Försvarsmakten.  

 

Sonarsystem 135 (HYDRA) är ett av de system som har omsatts på korvetterna. Vidare har delar av 

hårdvara och mjukvara uppgraderats med ny teknik samt nya bojmottagare för sonarbojförmågan 

installerats. Parallellt har ledningssystemet CETRIS uppgraderats, samt ett system för att detektera 

laserbelysare installerats. Modifierings- och översynsperioden avslutades med en provkampanj för 

att verifiera de nya delsystem som har åtgärdats och ett parallellt projekt som provar obemannade 

flyg på Visby-korvetten. 
 

Nya marschkängor 
Det har varit stor brist på marschkängor men den första leveransen med marschkängor kom till 

Försvarsmaktens centrallager (FMCL) i oktober 2016 från leverantören Sievin Jalkine Oy i Finland. 

I ett nästa steg levereras därefter kängorna till förbanden. Inför den kalla säsongen ligger 

prioriteringen av de första leveranserna på vintervarianten av Marschkänga 90, Vinterkänga m/90. 

Totalt kommer närmare 90 000 par kängor att levereras under perioden oktober 2016 till september 

2017 varav 17 000 levererades under 2016. 

 

FMV:s upphandling av marschkängor blev försenad på grund av en överprövning till 

förvaltningsrätten hösten 2015. Först i mars 2016 fick FMV klartecken från rätten och då kunde 

FMV fortsätta arbetet med upphandlingen som resulterat i ett ramavtal med möjlighet till 

förlängning. 

 
Överlämning av Komnod 2.0 
I september 2016 tog FMV emot tal- och datakommunikationssystemet KomNod version 2. Det nya 

systemet innebär att Försvarsmaktens stridsfordon utrustas med möjlighet till datakommunikation. 

KomNod 1.1 finns sedan ett par år tillbaka i Pansarterrängbil 360 som används av Försvarsmakten 

vid regementet P7 och 72:a mekaniserade bataljonen. Personalen har hittills endast använt systemet 

för intern och extern talkommunikation. I jämförelse med tidigare system upplevs KomNod som ett 

modernt system med mycket god hörbarhet och med många funktioner för att anpassa KomNod till 

var enskild brukares behov. 

 

I och med leveransen av KomNod 2.0 får Försvarsmaktens stridande enheter en router som medger 

datakommunikation mellan plattformar och med Mobilt Kärnnät, MKN, som utgör en av 

Försvarsmaktens ledningssystem och svarar för yttäckning. 

 

Totalt anskaffas nästan 900 system och de sista monteras in i fordon som renoveras i början av 

2020-talet. 
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 Inriktning för materielanskaffningen till Försvarsmakten 1.2.2

Regeringen har rangordnat tre principer som grund för FMV:s arbete med materielförsörjning: 

 

1) Vidmakthållande och uppgradering av befintlig materiel ska i första hand väljas, om det är 

ekonomiskt försvarbart och operativa krav kan uppnås. 

2) Nyanskaffning ska, när sådan är nödvändig, i första hand ske av på marknaden befintlig, 

färdigutvecklad och beprövad materiel. 

3) Utveckling ska genomföras först när behoven inte kan tillgodoses enligt ovan. 

 

FMV och Försvarsmakten har gemensamt utarbetat ”Strategi för Försvarsmaktens materiel-

försörjning”, vilken fastställdes inom FMV i februari 2007 och har tillämpats sedan dess. 

Kärnan i strategin är att ”materielförsörjningen ska styras av tydliggjorda och medvetna val som 

balanserar kostnad, effekt och handlingsfrihet”.  

 

Det handlar om att i varje enskild anskaffning, utifrån bedömningar av dessa tre parametrar, alltid 

överväga och därefter välja den lösning som ur ett helhetsperspektiv bäst tillgodoser de två 

övergripande målen: 

 

 Insatsförsvarets uppgifter och behov ska vara styrande för Försvarsmaktens materielförsörjning  
 Materielförsörjningen ska vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet 

på ökad leveranssäkerhet  
 

Strategin är tydlig på att möjligheterna att utnyttja Försvarsmaktens befintliga materiel och att 

marknadens utbud av varor och tjänster alltid ska utvärderas mot övriga alternativ. Köp av på 

marknaden existerande produkter, så kallad ”hyllvara”, utgör således ett av flera möjliga 

handlingsalternativ, vilket även bekräftas av regeringens tre principer som redovisas ovan. 

 

Tillämpningen av materielförsörjningsstrategin är föremål för ett kontinuerligt utvecklingsarbete, 

baserat på vunna erfarenheter och på hur Försvarsmaktens behov och marknaden förändras. FMV 

har tillsammans med Försvarsmakten haft ett stort fokus på att, utifrån materielförsörjningsstrategin 

och myndigheternas befintliga uppgifter och mandat, förbättra och effektivisera materiel-

försörjningen. Sedan 2015 har myndigheterna tagit ytterligare steg, i och med den verksamhets-

överföring och ansvarsförskjutning mellan myndigheterna som har genomförts. Från att tidigare ha 

varit FMV:s huvuduppgift utgör idag materielanskaffningen en delmängd av den nya huvud-

uppgiften att tillgodose Försvarsmaktens behov av försvarslogistik ur ett livscykelperspektiv. 

 

 Tillämpning av materielförsörjningsstrategin 1.2.3

Med anledning av regeringens inriktning för FMV åren 2016 till och med 2020, gällande bland 

annat materiel- och logistikförsörjning, har FMV planerat för att se över materielförsörjnings-

strategin.  

 

FMV redovisar liksom föregående år utfallet för de olika segmenten som definieras av regeringens 

tre principer ovan. 

 

Återrapporteringen baseras på FMV:s samlade orderstock vid utgången av respektive år. 

Orderstocken har tidigare gett en stabil bas som grund för denna trendanalys till skillnad från det 
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årsvisa beställningsutfallet, där enstaka beställningar ger stora svängningar i utfallet mellan åren. 

2013 års beloppsmässigt stora beställning på vidareutveckling av JAS 39E minskar jämförbarheten 

med föregående år och förklarar det markanta trendbrott som redovisas. 

 

FMV har analyserat orderstocken och identifierat de beställningar som hör till respektive av de tre 

segmenten. Dessa redovisas därefter som andel av den totala orderstocken. FMV har exkluderat de 

beställningar som avser annan kund och redovisningen innefattar således endast materielförsörjning 

till Försvarsmakten. 
 

 Andel vidmakthållande och uppgradering av befintlig materiel 1.2.4

Vidmakthållande och uppgradering innefattar alla de åtgärder som krävs för att säkerställa 

tillgänglighet och vidareutveckling av i Försvarsmakten befintlig materiel. Detta innefattar såväl 

tjänster som anskaffning av materiel där det ofta finns tydliga bindningar till ursprungliga 

leverantörer. 

 

Andelen vidmakthållande och uppgradering har ökat marginellt, från 70,8
4
 procent av orderstocken 

2015 till 71,0 procent 2016.
 
 

 

 Andel nyanskaffning av befintlig materiel 1.2.5

Inom kategorin nyanskaffning av befintlig materiel ingår den materiel som anskaffas från 

marknaden och är färdigutvecklad. Här avser FMV anskaffning av på marknaden befintlig och 

färdigutvecklad materiel. I denna kategori ingår även modifierad materiel, då en stor del av den 

nyanskaffade materielen behöver modifieras eller anpassas för att kunna fungera tillsammans med i 

Försvarsmakten befintliga materielsystem. 

 

Andelen nyanskaffning av befintlig materiel har ökat något från 16,5 procent av orderstocken 2015 

till 16,8 procent under 2016.
 
 

 

 Andel nyutveckling av materiel 1.2.6

Med nyutvecklad materiel avses den utveckling som syftar till att ta fram helt nya materielsystem, 

till skillnad från vidareutveckling som avser åtgärder som krävs för att livstidsförlänga i 

Försvarsmakten befintlig materiel. Andelen nyutveckling har de senaste åren sjunkit från dryga 20 

procent av den samlade orderstocken till dagens nivå.  

 

Andelen nyutveckling av materiel har minskat något från 12,8 procent av orderstocken 2015 till 

12,1 procent under 2016.
 
 

 

Diagrammen på nästa sida visar att andelen vidmakthållande har ökat markant i FMV:s orderstock 

de senaste fyra åren.  

 

 

 

 

 

                                                      
4 Justerat jämförelsetal. I årsredovisningen för 2015 uppges beloppet 70,7 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  29 (120) 

 

Diagram 1. Den totala orderstockens andelsutveckling    

 
Diagram 2. Den totala orderstockens fördelning    

 

 Handlingsfrihet 1.2.7

FMV har i flera år arbetat med exempelvis stegvis upphandling, optioner och andra förfaranden i 

syfte att öka regeringens handlingsfrihet i materielförsörjningen. Samtidigt arbetar FMV med andra 

perspektiv som till del motverkar en ökad handlingsfrihet. En av dessa är överväganden om att 

lägga större åtaganden på privata aktörer där långsiktighet är en förutsättning för ökad rationalitet. 

 

FMV har valt att redovisa handlingsfrihet som kvoten mellan FMV:s orderstock och den årliga 

omsättningen (faktureringen) gentemot Försvarsmakten. Detta ger ett mätetal som redovisar hur 

många år det tar för FMV att omsätta och leverera/fakturera den inneliggande orderstocken, vilket 

kan ses som ett värde på den genomsnittliga kapitalbindningen (anslagsbindningen) och därmed ett 

av flera mått på handlingsfrihet. 

 

Orderingången under 2016 har präglats av stora beställningar inom vidmakthållande av 

stridsflygsystem, renoveringar av både stridsfordon 90 och stridsvagn 122 samt vidmakthållande av 

logistikledningssystemen. Orderstockens värde har ökat från förgående års nivå på 81,8 miljarder 

kronor till 88,8 miljarder kronor. 

 

Främst beroende på uppdragen kring renoveringen av stridsfordon och stridsvagnar har 

orderingången bidragit till att öka kvoten för genomsnittlig bindningstid från 5,1 år till 5,4 år då 

dessa förväntas pågå till år 2022 respektive 2024. 
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Tabell 7. Genomsnittlig tid för kapitalbindning 

           Orderstock, 

mnkr 

Kapitalbindning, 

år 
2006 49 526 2,9 

2007 43 155 2,5 

2008 38 069 2,2 

2009 37 376 2,2 

2010 53 545 3,2 

2011 52 769 3,2 

2012 46 860 3,0 

2013 82 485 5,3 

2014 80 014 5,0 

2015 81 751 5,1 

2016 88 831 5,4 

 

 

 Försörjning av försvarslogistik – Driftstöd  1.3

 Prestationer under 2016 1.3.1

 
Nytt flygledartorn vid flygflottiljen F17 Ronneby 
I februari 2016 invigdes det nya flygledartornet vid F17 Ronneby, där FMV ansvarat för den 

tekniska installationen av flygtrafikledningssystemen. FMV, Försvarsmakten, Luftfartsverket och 

Fortifikationsverket har samarbetat i byggnationen. 

 

De första stegen mot ett nytt flygledartorn togs redan för tio år sedan när det konstaterats att det 

befintliga tornet inte fyllde kraven på placering och kapacitet när nya helikoptrar skulle placeras på 

Ronneby.  

 

FMV har medverkat i projekteringen av byggnationen för att säkerställa att kraven för installation 

och sedan drift av tekniska system kunnat innehållas. FMV har genomfört flytt av delar av 

flygtrafikledningsutrustningen och bland annat installerat det moderna flygtrafikledningssystemet 

MIL i-ATC. 

Vedettbåt typ Malmö 
FMV har i uppdrag av Försvarsmakten att modifiera de befintliga korvetterna HMS Stockholm och 

HMS Malmö till fartyg med fokus på sjöövervakning. I uppdraget ingick också att säkerställa 

operativ tillgänglighet och drift till 2026.  

 

Vid modifieringen har undervattenssensorsystemen och vissa av de tidigare vapensystemen, som 

utgör specifika korvettförmågor, tagits bort. Fartygen har istället kompletterats med system för 

sjöövervakningsuppgifter. Inriktningen är att fartygen ska ha ett högt drifttidsuttag, vilket innebär 

att Försvarsmakten behöver två besättningar per fartyg. Åtgärderna gör det möjligt att minska 

besättningsstorleken från 30 till 24 personer. 

 

HMS Stockholm levererades i september och leverans av det andra fartyget sker i juni 2017.  
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Lednings- och lagfartyg HMS Skaftö 
Minröjningsfartyget HMS Skaftö byggdes 1997 på Kockums i Karlskrona. FMV har haft uppdraget 

att modifiera fartyget för att i framtiden vara lednings- och lagfartyg för 17:e amfibiebevakningsbåt-

kompaniet. Det modifierade fartyget överlämnades till Försvarsmakten den 25 maj 2016. 

  

Fartyget ska kunna stödja kompaniet med en ledningsplats med nytt ledningssystem och verka som 

stödfartyg åt kompaniet med logistikfunktion samt kunna genomföra sjöövervakning med kaj- och 

bottensök med fjärrstyrd undervattensfarkost. 

 

FMV Driftstyrning  
FMV Driftstyrning finns som ansvarsområde inom FMV fr.o.m. den 1 januari 2014. FMV har 

under året genomfört flera leveranser till Försvarsmakten. Året började med en preliminär 

materielfördelning utifrån det behov som Försvarsmaktens förband framfört. Materielfördelningen 

förfinades därefter både gällande materielen och tillhörande ekonomin. Sent under året togs ett 

principbeslut att materieltilldelningen skulle ske med utgångspunkt från IOR
5
, vilket innebar ett 

antal sena ändringar. Andra delar som inverkade på justeringsbehovet var förskjutningen av 

införande PRIO 5/6. Materielplanen för 2017 fastställdes i början av november 2016 av 

Försvarsmakten. FMV har även effektuerat och hanterat ett flertal materiella ändringar utifrån 

förbandens förändrade behov. Året har även inneburit materiella rörelser för såväl nationella som 

internationella insatser. 

 

FMV har överlämnat ett förslag på hur budgeten mot Försvarsmaktens organisationsenhet och 

krigsförband kan presenteras. Underlagen ger en bra grund men behöver utvecklas framöver. 

 

Genom olika underhållsleverantörer, i huvudsak FSV, har FMV tillhandahållit Försvarsmakten 

mesta möjliga tillgänglighet på materielen enligt rustningsorder, flygoperatörernas krav och 

materielfördelningen. Detta har gjorts både genom förebyggande och avhjälpande underhåll. Vissa 

underhållsåtgärder har genomförts på materiel i förråd. 

 

Under året har de riktade åtgärderna mot reparationsskulden fortsatt inklusive några ominriktningar. 

Dessa avslutas i samband med årsskiftet 2016-2017 då det riktade uppdraget upphört. Med 

reparationsskuld avses de reparationer som inte kunnat genomföras av finansiella skäl. 

Året har inneburit svängningar i ekonomin men myndigheterna har gemensamt bibehållit en hög 

ambition. FMV har överlämnat flera ekonomiska beräkningsunderlag avseende kostnader och 

prognoser för materielunderhållet. Variationerna har bland annat berott på förändrade prissättningar 

och oväntade materiella felutfall. De förändrade prissättningarna beror främst på hur underhålls-

leverantörerna inom svensk försvarsindustri under 2016 förändrat sin prissättning och prismodell 

samt inverkan av valutaförändringar. Med materiella felutfall menas onormala skador som leder till 

behov av avhjälpande underhåll. Drabbade materielsystem finns inom de flesta försvarsgrenarna 

och förberedelser har genomförts med anledning av tillgängliga ekonomiska marginaler relativt 

Försvarsmaktens begärda materielnyttjande och förbandsambitionsnivå. 

 

FMV och Försvarsmakten har genomfört flertalet uppföljnings- och planeringsmöten. 

 

  

 

                                                      
5 Insatsorganisationsregister 
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Test och evaluering  
 

Provskjutning av tung kustrobot  

FMV genomförde provskjutning med tung kustrobot under 2016. Verksamheten genomfördes i nära 

samarbete mellan FMV, Försvarsmakten och Saab.  

 

Förmågan att verka med markbaserad kustrobot är på väg tillbaka till Försvarsmakten. Genom 

återinförandet kommer Försvarsmakten åter att kunna skjuta sjömålsrobot (RBS 15) från land mot 

mål till sjöss på stora avstånd. Det ger Försvarsmakten ökad flexibilitet och ökad förmåga till 

sjömålsstrid.  

 

Robotsystemet kommer att vara en del av marinens sjöstridsflottiljer. Systemet är återskapat av 

bland annat delar av det tidigare nedlagda kustrobotbatteriet samt från delar ur avvecklade 

robotbåtar och korvetter. Systemet är uppbyggt runt sjömålsroboten RBS 15, en robottyp som redan 

finns i marinens sjögående förband samt i flygvapnet.  

 

Verifiering och validering av övriga kunders system  

FMV säljer överskottskapacitet vid provplatser till svensk och utländsk industri samt utländska 

försvarsmakter. Detta bidrar till kostnadstäckning avseende infrastruktur och personal. Nedan följer 

tre exempel på verksamheter under 2016. 

 

Under maj till juli, genomförde tyska armén samt BAAINBW (tyska motsvarigheten till FMV) 

tillsammans med FMV verifierings- och valideringsverksamhet med helikoptersystemet UH Tiger 

på provplatsen i Vidsel. Verksamheten bestod av två separata men relaterade delar. Den första delen 

drevs av den tyska motsvarigheten till FMV:s verksamhetsområde Test och evaluering, med syfte 

att utprova och verifiera Stinger missilsystemet för Tigersystemet. Den andra delen bestod av 

operativ test och evaluering (OT&E) med syfte att validera Stinger för förbandsbruk.  

 

Under augusti och september genomförde italienska armén tester med sitt GMLRS-system (Guided 

Multiple Launch Rocket System). Syftet var att verifiera och validera det italienska GMLRS-

systemet samt regementets personal. En trend som observerats är att kunderna, såväl svenska som 

övriga, efterfrågar möjligheter att skjuta på allt längre skjutavstånd vilket är något FMV jobbar på 

att utveckla, till exempel vid provplatsen i Vidsel.  

 

Under september och oktober gästades provplatsen i Vidsel av spanska flygvapnet. De genomförde 

tester av såväl sitt Taurussystem (kryssningsmissiler) som fällning av styrda bomber.  

 

Internationell övning i Finland - BEACH 2016  

FMV tillsammans med Försvarsmakten, har deltagit i en övning i Finland, BEACH 2016, med tre 

JAS39 samt T&E Linköpings specialutrustade TP86 Sabreliner.   

 

Verksamheten bedrevs inom ramen för internationell test- och övningsverksamhet (ITÖ) och ingår i 

NATO:s samarbeten rörande telekrig, för skydd av flygande plattformar. Syftet med övningen är att 

träna flygning och telekrig mot luftvärnssystem, där TP86 är en plattform för generiska tester av 

störåtgärder. TP86:an var utrustad med ett telekrigssystem benämnt Astor. Representanter från 

såväl Försvarsmakten som NATO var imponerade av de funktioner som finns i systemet.  
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Förråd, service och verkstäder 

Under 2016 har verksamhetsområdet Förråd, service och verkstäder (FSV) fokuserat på att 

genomföra sin produktion på ett mer kostnadseffektivt sätt, vilket redovisas i avsnitt 1.1.5. 

 

Vidare bedriver FMV inom FSV:s verksamhet också internationellt samarbete i en mindre 

omfattning genom att sälja tjänster till och köpa tjänster av andra länder. Syftet är att få en god 

beläggning för egna resurser och därigenom uppnå rationalitet och delning av fasta kostnader med 

andra nationer. 

 

FMV arbetar för att fördjupa de internationella samarbetena inom FSV:s verksamhet i syfte att finna 

kostnadseffektiva lösningar genom att utveckla och öka interaktionen med övriga verksamheter vid 

FMV och Försvarsmakten. Utgångspunkten är att gemensamma regelverk samt upprättande av 

samarbeten kring gemensamma förmågor och funktioner långsiktigt för med sig 

rationaliseringseffekter. FSV samutnyttjar tjänster som ges av andra nationer där det bedöms vara 

oekonomiskt att upprätta egna resurser i form av så kallad egen regi. Rationaliseringsvinsterna är 

betydande i form av kostnadseffektivitet, högre kvalitet på utfört arbete och kortare cykler. 

 

 Försörjning av försvarslogistik – Ledningsstöd 1.4

 Prestationer under 2016 1.4.1

Campbyggnation och drift i Mali 
På uppdrag av Försvarsmakten etablerade FMV vintern 2014 till 2015 två camper i Mali för att 

husera det svenska styrkebidraget till FN-insatsen MINUSMA. Byggnationerna utfördes av 

personal ur Ing 2 med stöd av norska rådgivare eftersom en stor del av campmaterielen ingår i det 

så kallade norskt baseset som är ett tältbaserat koncept anpassat för snabba grupperingar. FMV slöt 

under hösten 2016 ett strategiskt samarbetsavtal med norska försvaret kring campmaterielen.   

Liksom vid tidigare svenska militära insatser utomlands fortgår byggarbetet i Mali över tiden för att 

anpassa camperna efter lokala förutsättningar. Det gångna året har FMV bland annat byggt ett 

väderskydd kring köket på Camp Nobel samt dränering som leder undan regnvatten och soltak för 

att skydda värdefull materiel mot det starka solskenet. Det pågående byggarbetet utförs av en 

internationell underleverantör. 

FMV har ett pågående uppdrag att vidmakthålla camperna vilket innefattar drift, underhåll och 

omsättning av ingående komponenter enligt bestämda principer och direktiv samt i 

materielberoende intervaller. Huvuddelen av arbetet på plats i Mali utförs av en internationell 

underleverantör med punktvisa stödinsatser från tillrest svensk och norsk systemstödspersonal. 

Ledningsstödsystemet, som byggts av FMV, anpassades under året för att medge anslutning till ett 

nytt FN-system för informations- och underrättelseutbyte inom missionen.  

FMV:s site manager med placering i Bamako är myndighetens formella representant i landet och 

tillika driftledare på Camp Midgård. Målet är att rotera site manager var tredje månad, och att 

bygga upp en pool med erfarna personer som kan och vill ta ytterligare ett pass i FMV:s, och 

indirekt i fredens tjänst, i Mali.  
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Patent  
Patent handlägger Försvarsmyndigheternas frågor om patent, mönster, varumärken och upphovsrätt, 

förvärv av uppfinningar samt licensiering och intrångsfrågor.  Patent prövar behovet av hemlig-

hållande av försvarsuppfinningar i enlighet med lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar och är 

behörig myndighet vid tillämpningen av Sveriges bilaterala och multilaterala internationella 

överenskommelser avseende hemlighållande av försvarsuppfinningar. 

 

Patent levererar tjänster till samtliga myndigheter under Försvarsdepartementet, främst 

Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten och FMV men även Försvarets radioanstalt, 

Försvarsunderrättelsedomstolen, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, 

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet samt i mindre utsträckning även till andra myndigheter och 

aktörer. Verksamheten finansieras genom externa uppdrag från kund.  

 

De huvudsakliga uppgifter Patent ansvarar för är följande: 

 sekretessbedömning av försvarsuppfinningar enligt försvarsuppfinningslagen och Sveriges 

bilaterala och multilaterala överenskommelser 

 handläggning av frågor ur ett arbetsgivarperspektiv kring försvarsanställdas uppfinningar och 

övriga immaterialrättsprestationer 

 patentärenden 

 mönster-/designärenden 

 varumärkesärenden 

 upphovsrättsärenden 

 intrångsbedömning avseende andras patent och övriga immaterialrättigheter 

 invändning mot andras störande patent och övriga immaterialrättigheter 

 omvärldsbevakning avseende andras patent och övriga immaterialrättigheter 

 besvarande av remisser avseende ny lagstiftning inom verksamhetsområdet 

 

Som framgår av tabell 8 har efterfrågan på Patents tjänster ökat något i jämförelse med 2015.    

 
Tabell 8. Inkomna ärenden till Patent 

Inkomna ärenden  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nya ärenden avseende sekretess på 

försvarsuppfinningar 
34 38 35 37 20 39 

Nya uppfinningsanmälningar 8 9 7 5 4 12 

Nya patentärenden, övriga 36 31 38 24 30 28 

Nya ärenden, övrig immaterialrätt 16 13 17 23 18 12 

Nya ärenden, övriga     8 11 

Summa nya ärenden 94 91 97 89 80 102 
 

Ett meddelat patent kan genom betalning av årsavgifter hållas vid liv som längst i 20 år. 

Varumärkesregistreringar kan hållas vid liv utan slut, om förnyelseavgifter betalas var tionde år. 

Sammantaget är det ett betydande antal ärenden vars förnyelsefrister bevakas och lever vidare på 

detta sätt.  

 

Under senare tid har fler nya uppfinningar anmälts av arbetstagare än tidigare. 

  

Totalt upprätthålls vid årets utgång 87 patent och patentansökningar med FOI som ursprung, till 

vilka FMV och försvaret i övrigt har nyttjanderätt. Motsvarande för patent och patentansökningar 
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med FMV som ursprung är 27 stycken. Därutöver upprätthålls 128 varumärken och 

varumärkesansökningar samt 4 mönsteransökningar. 

 

Militär tullsuspension  

Militär tullsuspension är den enhet inom FMV som har till uppgift att granska och besluta i ärenden 

gällande ansökan om militär tullsuspension. Enheten är rådgivande i frågor gällande Rådets 

Förordning 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och 

militär utrustning. 

 

FMV, Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut är de 

myndigheter som kan ansöka om militär tullsuspension i Sverige och, då suspensionen beviljats, 

föra in materiel utan importavgifter från tredjeland. Försvarsmyndigheterna samt deras leverantörer 

ansöker om intyg för militär utrustning hos FMV Militär tullsuspension, vilket regleras i SFS 

1996:103, 2 c §.  

 

De huvudsakliga uppgifter Militär tullsuspension ansvarar för är följande: 

 granska och besluta i ärenden gällande ansökan om intyg för militär utrustning 

 revidera och övervaka myndigheternas efterlevnad av förordningen gällande artikeln 2 punkt 3 i 

förordningen 150/2003 

 

Verksamheten rapporterar årligen enligt artikel 7 punkt 2 i förordningen till EU (Taxation and 

Customs Union European Commission).  

 

Ansökan om intyg för militär utrustning kan beviljas om materielen finns med i Rådets förordning 

bilaga I och II, alternativt är delar, komponenter eller underenheter till dessa. I och med beviljandet 

av suspension står materielen under tullbevakning i tre år efter tulltaxeringsdag varpå materielen 

ska vara spårbara under denna tidsperiod.  

 

Antalet ansökningar om tullsuspension varierar över tiden beroende på kvantitet och materieltyp de 

fyra myndigheterna importerat samt om den importerade materielen finns uppgiven i Rådets 

förordnings bilaga I eller II som materiel där importavgifter upphävts. 

 
Tabell 9. Upphävda tullkostnader genom nyttjandet av suspensionsförfarandet 

År Antal utfärdade 

intyg 

Totalt upphävda 

tullkostnader, kr 

Varav för FMV upphävda 

importtullar, kr 

2010 681 27 918 410 25 042 052 

2011 667 37 135 904 33 823 801 

2012 337 62 799 791 62 799 791 

2013 542 31 142 675 31 142 675 

2014 1 380 31 842 245 25 285 733 

2015 1 785 62 429 463 56 298 189 

2016 1 263 22 527 523 18 315 545 

Summa 6 655 275 796 011 252 707 786 
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 Försvarsmaterielmarknaden 1.5

 Affärsmässighet   1.5.1

Affärsmässighet handlar om professionalism i alla de led som ingår i verksamheten, vilket bland 

annat inkluderar ett stort fokus på kommersiella och juridiska frågor. Kunskapen om hur FMV gör 

goda affärer samt vårdar och hanterar externa relationer måste vara hög hos samtliga medarbetare, 

för att FMV ska vara och uppfattas som affärsmässig.  

 

FMV har de senaste åren haft som målsättning att öka konkurrensutsättningen parallellt med att 

minska antalet kontrakt. FMV arbetar kontinuerligt med att samordna Försvarsmaktens och FMV:s 

behov och åstadkomma anpassade helhetsåtaganden, till storlek och omfattning, som svarar mot 

dessa behov. En stor andel av myndighetens upphandlingar avser kompletterande materiel och 

tjänster till system som redan är operativa i Försvarsmakten. För dessa upphandlingar finns ofta 

bindningar till ursprungsleverantörernas legala rättigheter och kompetens med flera faktorer, vilket 

påverkar möjligheten till konkurrensutsättning. Under året har myndigheten aktivt arbetat med 

komptensförsörjning för att öka antalet medarbetare inom affärsområdet. 

 

Bedömningen är att FMV har bidragit till affärsmässigheten inom de verksamhetsområden som 

myndigheten verkar. Vad gäller den från Försvarsexportmyndigheten övertagna export-

stödsverksamheten är bedömningen att affärsmässigheten generellt har varit hög under 2016. 

 

 Strategiskt inköpsarbete   1.5.2

FMV har sedan 2013 ansvaret för projektet Utveckling och effektivisering av Försvarsmaktens 

anskaffning (UEFA-projektet, se även avsnitt 1.1.4). UEFA-projektet, som syftar till att 

effektivisera Försvarsmaktens inköpsverksamhet, skapar nytta och kostnadsreduceringar i 

Försvarsmaktens inköp, samt bygger på att ett kategoristyrt arbetssätt tillämpas i verksamheten. 

FMV har under året till stora delar implementerat projektet som en linjeverksamhet för att även 

framgent kunna leverera kostnadseffektivisering och nyttorealisering på ett strukturerat sätt.  

 

Det realiserade utfallet för UEFA 2016 uppgår till 215 miljoner kronor, där 200 miljoner kronor 

avser Försvarsmakten och 15 miljoner kronor avser FMV. Totalt sett innebär detta en ökning med 

drygt tre miljoner kronor jämfört med utfall 2015. De ökade besparingarna är främst härledda till 

IT-området vad avser Försvarsmakten samt områdena standardfordon och IT-området för FMV:s 

del. Vid påbörjandet av UEFA var målbilden att uppnå säkrade besparingar om 284 miljoner kronor 

vid utgången av 2016.  

 

I FMV:s regleringsbrev 2017 har myndigheten getts i uppdrag att i samband med årsredovisningen 

för 2016 redovisa hur metoden för strategiskt inköpsarbete kan breddas till ytterligare områden och 

därtill föreslå årliga mål för besparingar inom respektive område. 

 

Kategoristyrningen syftar till att på ett strukturerat sätt identifiera inom vilka marknadskategorier 

FMV kan skapa störst effekt i form av bättre affärsupplägg, leveranssäkerhet och besparingar 

genom att arbeta strategiskt med inköp med en medvetenhet om marknadens möjligheter. Under 

hösten 2016 har FMV tagit beslut om ett nytt uppdrag för att utveckla arbetet utifrån 

kategoristyrningsmetodiken inom myndigheten. Syftet med uppdraget är att utöka 

kategoristyrningen för inköp på anslag 1.3 och 1.4 (hantering av anslag 1.4 enligt Försvarsmaktens 
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reviderade budgetunderlag där anslag 1.4 fördelas på 1.1 och 1.3). Inriktningen är att 

implementeringen av kategoristyrning ska stödja realiseringen av en strategisk affärsledning på 

FMV samt bidra till att uppnå FMV:s mål. Arbetet i uppdraget har påbörjats under 2016 och 

kommer bland annat att innehålla genomförande av kategoriinitiativ. 

 

FMV konstaterar att mycket av det utvecklingsarbete som bedrivs samt det arbetssätt som tillämpas 

är i linje med de inriktningar som fastställts för de offentliga inköpen i den nationella upphandlings-

strategin. Nedan ges exempel på några områden FMV arbetar med inom ramen för respektive 

inriktningsmål. Dessa exempel är inte uttömmande, bland annat finns ytterligare information under 

andra avsnitt i denna årsredovisning.  

 

Regeringen har i den Nationella Upphandlingsstrategin fastställt sju inriktningsmål: 

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär  

2. Effektiva offentliga inköp  

3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens  

4. En rättssäker offentlig upphandling  

5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 

6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle  

 

I FMV:s regleringsbrev 2017 har myndigheten getts i uppdrag att göra en analys av inköpsarbetet i 

förhållande till den Nationella upphandlingsstrategin. En återredovisning omfattande exempel på 

hur FMV arbetar med, alternativt utvecklar verksamheten, inom respektive inriktningsmål går att 

finna nedan. 

 

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär  
Utvecklingen av den goda affären och strategiskt inköp ingår som en del i FMV:s övergripande 

målbild och aktiviteter samt utveckling av verksamheten kopplas till denna. 

 

FMV arbetar kontinuerligt med att utveckla det strategiska inköpet inom FMV – delar i detta utgörs 

exempelvis av tillämpningen av kategoristyrningsmetodik samt säkerställande av att 

affärsperspektivet kommer med tidigt och är en naturlig del av systemförsörjningsstrategiarbetet. 

 

FMV har även skapat förutsättningar för att på ett tydligare sätt få en samlad bild av inköpen bland 

annat genom införande av en gemensam inköpskategoristruktur för samtliga inköp.  

 

2. Effektiva offentliga inköp 
FMV bedriver ett aktivt besparingsarbete och besparingsuppföljning inom ramen för de kategorier 

vi arbetar med, vilket också återredovisas kontinuerligt. 

 

Beslut har tagits om att implementera e-anbudshantering för hela verksamheten under Q1 2017. 

Projekt e-upphandling, som syftar till att få på plats ett verktyg för att möjliggöra elektronisk 

hantering i upphandlingsfasen och på sikt även e-beställning för hela inköpsvolymen, pågår. Detta 

ser vi kommer att kunna effektivisera FMV:s eget arbete men också bidra till förenklingar för de 

som lämnar anbud till oss.  

 

FMV har med sitt ansvar för materielens hela livscykel förutsättningar att upphandla och säkerställa 

avtalslösningar i det perspektivet. Det samlade ansvaret för att upphandla varor och tjänster för den 
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dagliga driften i såväl FMV som Försvarsmakten skapar också goda möjligheter till samordnade 

affärer och volymfördelar.  

 

FMV har hög kompetens inom upphandlings- och inköpsområdet och har ett internt 

utbildningsutbud med kvalificerade kommersiella utbildningar och arbetar aktivt med utveckling av 

utbildning såväl för kommersiell som övrig FMV personal i inköp och upphandling.  

 
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens 
Att skapa konkurrens och få in så många relevanta anbud som möjligt är och har varit ett fokuserat 

arbete under lång tid. FMV arbetar på alla typer av leverantörsmarknader, sådana med ett stort antal 

leverantörer och sådana där det ibland finns en eller ett fåtal leverantörer, och med ett brett spektra 

av olika typer av materiel och tjänst. Detta gör att FMV behöver ha kompetens att göra goda affärer 

såväl i konkurrens som i monopol.   
  

FMV genomför i delar av verksamheten redan idag en väl strukturerad marknadsdialog – detta ingår 

inom ramen för det kategoristyrda arbetssättet. Vi ser också över hur detta kan utvecklas mer i 

övriga delar och hur dialogformer kan se ut i tidiga livscykelfaser. Här pågår även diskussioner med 

branschföreningarna SOFF och SME-D. 

 

FMV arbetar också kontinuerligt med att undersöka på vilka sätt vi kan förenkla för SME-

företagens möjligheter att delta i upphandlingar. Se vidare om detta i kapitel 1.5.3 Små och 

medelstora företag. 

 

4. En rättssäker offentlig upphandling 
FMV bedriver ett arbete både med resurser och verktyg avseende etik. Det finns en övergripande 

etikpolicy men det finns även ett behov av att löpande hålla dialogen levande gällande frågor om 

etik och förhållningssätt.  
 

Avtalsklausuler kopplat till detta område ingår som en del i FMV:s kravställning mot leverantör 

såväl inför upphandling som under avtal.  

 

När det gäller överprövningar försöker FMV uppmuntra leverantörer att redan under anbudstiden 

ställa frågor och inkomma med synpunkter på eventuella oklarheter eller felaktigheter i 

upphandlingsunderlagen.  

 
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar 
I FMV:s uppdrag ingår som en naturlig del att upphandla innovation för att uppfylla 

Försvarsmaktens krav på förmåga. Funktionskrav tillämpas i FMV:s upphandlingar och 

kravställning för att på olika sätt hitta alternativa lösningar från leverantörsmarknaden är en del i 

verksamhetsutvecklingen.  

 

6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 
FMV ställer i sina upphandlingar krav på leverantörer och levererad vara/tjänst inom miljöområdet. 

Ett bra metodstöd och kompetens finns inom myndigheten sedan ett antal år tillbaka som bidragit 

till att kravställningen inom miljö, djurskyddskrav osv. utvecklats. Detta arbete bedrivs löpande och 

med beaktande av utvecklingen inom området vad gäller lagar, regler och andra styrningar. 
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7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle  
FMV ställer i sina upphandlingar krav på leverantörer och levererad vara/tjänst vad avser sociala 

krav, exempelvis arbetsrättsliga villkor enligt ILO-konventionen. Inom detta område pågår också en 

hel del utvecklingsarbete hos andra stora aktörer där FMV kommer att följa utvecklingen och 

tillämpningen av olika typer av kravställning, exempelvis inom ramen för Inköpscentralens 

verksamhet.  

 

Det finns stora fördelar av att lära av varandra i detta avseende och FMV ser att 

Upphandlingsmyndigheten kan utgöra ett bra stöd till det offentliga i ensning av nivå och 

omfattning på kraven framöver. 

 

Såväl vad gäller inriktningsmål 6 som 7 utgör uppföljning och metod för uppföljning av 

leverantörer områden som FMV ser skulle kunna utvecklas ytterligare. 

 

 Små och medelstora företag (SME6)  1.5.3

För FMV är det viktigt att bidra till en sund konkurrens på marknaden. Det handlar om att 

exempelvis förenkla för leverantörer som traditionellt inte lämnar anbud till offentlig verksamhet. 

Skälen till varför leverantörer avstår från att lämna anbud kan vara att det upplevs vara för krångligt 

att lämna anbud, att den upphandlande myndigheten ställer för omfattande kvalificeringskrav som 

utesluter små företag etcetera. Genom att säkerställa att fler leverantörer kan lämna anbud, kan den 

upphandlande myndigheten få en mer differentierad leverantörsmarknad, vilket i sin tur kan leda till 

mer innovativa lösningar och bättre priser.  

 

Idag finns en rad åtgärder - på lokal, nationell och även internationell nivå - som kan underlätta för 

SME-företagen inom offentlig upphandling. FMV undersöker kontinuerligt vilka sätt som, inom 

ramen för FMV:s verksamhet, kan öka SME-företagens möjligheter att delta i upphandlingar. Det 

kan exempelvis handla om att underlätta tillgången till information kring upphandlingen eller, där 

så är möjligt utifrån Försvarsmaktens och FMV:s behov, att dela upp större kontrakt i mindre delar.  

 

På internationell nivå har bland annat Europeiska kommissionen utarbetat förslag för att på olika 

sätt underlätta för de små och medelstora företagen. Vidare bedriver FMV ett arbete kring SME-

frågor vid den Europeiska Försvarsbyrån, där Sverige bland annat har ställt sig positivt till och 

aktivt arbetat med riktlinjer för att underlätta för SME-företag. 

FMV kan konstatera att SME-företagens deltagande i FMV:s upphandlingar till stor del beror på 

vad som upphandlas och på vilken marknad. Statistiken visar att i vissa branscher, till exempel 

konsultbranschen, är andelen SME-företag som fått beställningar stor, medan SME-företag saknas 

helt i första leverantörsledet inom andra områden, till exempel vid beställning av större plattformar 

såsom flygsystem, helikoptersystem osv. 

 

FMV har kontinuerlig dialog med intresseorganisationerna för SME-företag (SOFF och SME-D). 

De så kallade Försvarsföretagsdagarna (senast genomfört i november 2016) samarrangeras mellan 

FMV, Försvarsmakten, SME-D och SOFF. Företagens förutsättningar och FMV:s övergripande 

inriktning inom området har även diskuterats i ett antal andra olika dialogformat. 

 

FMV genomför bland annat utvecklingsarbete för att se över såväl tekniska som kommersiella 
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kravställningar, både internt och externt. Under 2016 har FMV även fortsatt arbeta med projekt e-

upphandling, vilket syftar till att införa ett nytt upphandlingssystem. När resultatet av detta projekt 

implementeras bedömer FMV att detta kan vara ett sätt att förenkla för exempelvis SME-företag att 

delta i FMV:s upphandlingar. 

 

FMV arbetar inom ramen för det strategiska inköpsarbetet med såväl strategier för, som utveckling 

av, arbetssätt och metoder anpassade mot den leverantörsmarknad som levererar de varor och 

tjänster som FMV anskaffar. Arbetet kan omfatta leverantörer både i första och andra led. Ett stort 

fokus ligger på att kontinuerligt förbättra kunskapen om aktörerna inom vissa marknadssegment för 

att bättre ta vara på marknadens förutsättningar. 

 

För att mäta hur stor andel som FMV köper från SME-företag nyttjar myndigheten sedan 2012 en 

metod där definitionen av SME utgår från Europeiska kommissionens definition där SME delas upp 

i kategorier beroende på storlek
7
. FMV:s leverantörsreskontra matchas mot Bolagsverkets uppgifter 

om företagens omsättning och årsarbetskrafter. För detta har FMV tagit Upplysningscentralen till 

hjälp för att göra matchningen. Resultatet redovisas nedan. 

Med anledning av olika systemlösningar ser statistikuttaget för SME olika ut beroende på om 

underlag för verksamheten inom FSV ingår eller inte
8
. Informationen separeras därför i 

nedanstående redovisning. 

 
Andelen av FMV:s (exklusive FSV) aktiva leverantörer som utgörs av små- och medelstora företag 

2016 är cirka 59 procent med följande uppdelning: 
 

Tabell 10 

 2014 2015 2016  

Mikroföretag 33 % 32 % 25 %  

Småföretag 24 % 28 % 23 %  

Medelföretag 11 % 13 % 11 %  

 

Av FMV:s (exklusive FSV) inköpsvolym 2016 utgör små- och medelstora företag cirka 15 procent, 

med följande uppdelning: 
 

Tabell 11 

 2014 2015 2016 

Mikroföretag 4 % 4 % 4 % 

Småföretag 5 % 4 % 5 % 

Medelföretag 4 % 4 % 6 % 

 

Av antalet beställningar avseende FSV:s verksamhet 2016 utgör andelen små och medelstora 

företags cirka 75 procent. Utifrån beställt belopp avseende FSV:s verksamhet 2016 utgör små och 

medelstora företag cirka 15 procent. 
 

                                                      
7
 Mikroföretag utgörs av företag med färre än 10 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning under 2 miljoner euro 

per år. Små företag definieras som företag med färre än 50 anställda och med en årsomsättning eller balansomslutning som 

understiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag är företag som har färre än 250 anställda och med en årsomsättning eller 

balansomslutning som inte överstiger 50 miljoner respektive 43 miljoner euro per år 
8
 För årsredovisningen 2016 och 2015 omfattar redovisningen endast aktiva leverantörer i FMV leverantörsregister vilket påverkar 

resultatet jämfört med 2014 
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 Överlåtelse till annan huvudman  1.5.4

FMV har under många år upphandlat inte bara produkter utan även tjänster. 

Tjänsteupphandlingsområdet är omfattande och rör allt ifrån konsultköp av specialistkunskaper till 

sammansatta tjänster såsom till exempel underhållstjänster.  

 

Verksamhetsöverlåtelse kan ske i båda riktningarna, dvs. FMV kan överlåta verksamhet till annan 

huvudman eller återta verksamhet som tidigare har kontrakterats ut till marknaden. Därutöver kan 

befintlig verksamhet vidareutvecklas utifrån nya krav på FMV, med syfte att på bästa sätt 

merutnyttja kompetens, infrastruktur och utrustning. Myndigheten väljer det ekonomiskt och 

förmågemässigt bästa alternativet. 

 

Under året 2016 har det tillkommit större volymer från befintliga kunder. FMV:s nya roll har till 

exempel resulterat i ökade verkstadsvolymer och krav på kortare reparationsköer inom mark- och 

flygunderhåll.  FMV har som inriktning att nyttja befintliga resurser i egen regi på ett sätt som 

säkerställer långsiktig försörjning och tillgänglighet. 

 

 Krav på immateriella rättigheter vid upphandlingar  1.5.5

 
Bakgrund 
FMV har hanterat frågan om immateriella rättigheter i upphandling av försvarsmateriel på ett 

reglerat och strukturerat sätt i snart ett halvt sekel. En redogörelse för detta har på regeringens 

uppdrag (Fö2006/2034/MIL) skett i en analys 2007-01-31 (FMV Dokumentbeteckning 3929/2007) 

som särskilt dessutom inkluderade frågan om denna hantering borde revideras mot bakgrund av 

stora förändringar i de förutsättningar som legat till grund för gällande hantering. De förändringar 

som särskilt noterades var kravet på att försvarsmateriel ska vara interoperabel med utländska 

stridskrafter, utländskt ägande av svensk försvarsindustri, att utveckling och anskaffning av 

försvarsmateriel i första hand ska ske i internationellt samarbete samt att multinationella avtal 

såsom Ramavtalet den 27 juli 2000 mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och 

Tyskland om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska 

försvarsindustrin (Ramavtalet/LOI) styr sättet att agera. Slutsatsen i nämnda analys var att det för 

närvarande inte ansågs finnas något behov att ändra den gällande hanteringen eller bestämmelser 

avseende immateriella rättigheter. Det anmärktes emellertid att det kunde finnas skäl att göra 

särskilda överväganden ifråga om optimal förvaltning och exploatering i de fall där staten innehar 

äganderätten till immateriella rättigheter. 

 

Sedan 2007 har nämnda förändringar accentuerats ytterligare genom bland annat tillkomsten av 

försvars- och säkerhetsupphandlingsdirektivet (2009/81/EG) och överföringsdirektivet 

(2009/43/EG) samtidigt som säkerhetsläget i närområdet försämrats vilket medfört ett ökat behov 

av resurser på försvarsområdet och betoning av nationella väsentliga säkerhetsintressen. Det sedan 

tillkomsten 2004 ökade internationella samarbetet inom ramen för den Europeiska försvarsbyrån, 

European Defence Agency (EDA) är också en faktor av betydelse. Sammanfattningsvis kan 

följande förändringar de senaste decennierna av betydelse för hantering av immateriella rättigheter 

noteras: 

 Säkerhetspolitiskt, från nationellt oberoende till internationellt beroende 

 Från nationellt unika lösningar till köp av kommersiella och militära s.k. hyllvaror 

(COTS/MOTS) och utveckling i internationellt samarbete 
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 Ökat utländskt ägande av svensk försvarsindustri 

 Från betoning på mekanisk produktion till ökat intresse från försvarsindustrin av know-how 

och immateriella rättigheter som en strategisk resurs på en krympande försvarsmarknad 

 Från mekanisk produktion till utveckling av komplexa integrerade system med många 

immateriella gränssnitt 

 Internationella fördrag och överenskommelser såsom Ramavtalet/LOI och beslutet av 

Europeiska unionens råd om inrättandet av EDA 

 Från det s.k. klassiska upphandlingsdirektivet (LOU) till försvars- och 

säkerhetsupphandlingsdirektivet (LUFS) och överföringsdirektivet 

FMV:s hantering av immateriella rättigheter 
 
Allmänt 

Inför varje anskaffning och upphandling av materiel och tjänster analyseras frågan om behov och 

reglering av även immateriella rättigheter. Det finns standardiserade svar på denna fråga i form av 

klausuler för upphandlingskontrakt. För mer omfattande upphandlingar utgör olika standardiserade 

villkor i FMV:s klausulsamling för reglering av immateriella rättigheter utgångspunkten för 

förhandlingar med olika presumtiva leverantörer inom ramen för upphandlingar. FMV:s policy för 

sådan reglering framgår av dessa standardlösningar. För specialfall där undantag från denna policy 

kan motiveras utformas särskilda immaterialrättsvillkor med stöd av relevanta specialkompetenser 

från FMV:s juridiska funktion.  

 
Dokumenterad policy och krav 

FMV:s policy för hantering och reglering av immateriella rättigheter framgår främst av FMV:s  

klausulsamling, en omfattande uppsättning standardiserade villkor för olika slag av 

upphandlingskontrakt. Som stöd för användning och tillämpning av dessa klausuler finns en 

sammanfattande användarhandledning och specifika anvisningar till respektive klausul inklusive de 

som reglerar immaterialrättsliga förhållanden. Inför anskaffning av större system fastställs en 

systemförsörjningsstrategi vilken även kan omfatta frågan om immaterialrättsliga förhållanden. 

FMV:s klausuler för reglering av immaterialrätt har beaktat såväl motsvarande internationella 

villkor som våra internationella samarbetspartners villkor i dessa avseenden. Särskilt överenskomna 

principer och villkor inom ramen för Ramavtalet/LOI och EDA har en påverkan men även NATO:s 

villkor och amerikanska regleringar har betydelse. FMV:s klausuler avseende immaterialrättsliga 

förhållanden är således väl anpassade till den internationella synen. Inom ramen för FMV:s dagliga 

arbete med upphandlingar och internationella samarbeten pågår en ständig utvärdering av 

erfarenheter ifråga om behandling av immateriella rättigheter. 

 

Nuvarande policy och principer 

FMV:s nuvarande policy och principer kan sammanfattningsvis beskrivas enligt följande.  

Immateriella rättigheter ska hanteras på sådant sätt att de gagnar, värnar och vårdar statliga 

teknologiinvesteringar. Frågan ska hanteras affärsmässigt och enligt principen om mest värde för 

pengarna och bästa samhällsnyttan. Detta innebär som huvudregel att FMV som utgångspunkt i 

upphandlingar kräver erforderliga immateriella rättigheter för de behov FMV och det svenska 

försvaret har för sitt verksamhetsområde. Om det är fråga om statligt i princip fullt finansierade 

utvecklingsprojekt betyder detta ett krav på obegränsad nyttjanderätt inom försvarsområdet. 

Leverantörerna, som i regel är de som framtagit den immaterialrättsligt skyddade produkten, äger 
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denna och kan exploatera den på sin marknad i enlighet med tillämpliga författningar avseende 

begränsningar i nyttjandet ifråga om exempelvis sekretess och exportkontroll. FMV kräver som 

regel royalty av leverantören när denne exploaterar produkten. När det är fråga om produkter inom 

ramen för väsentliga nationella säkerhetsintressen kan FMV överväga att avvika från nämnda 

huvudregel och besluta att kräva äganderätt till de immaterialrätter som berörs. Det finns även en 

del andra fall där äganderätt kan vara relevant såsom i forskningsprogram med olika aktörer 

involverade för att undvika en fragmenterad äganderätt och därmed svårigheter vid utövande av en 

nyttjanderätt.  

 

Slutsatsen i analysen från 2007 gäller fortfarande. Det skärpta säkerhetsläget under senare år kan 

motivera en ökad kontroll av produkter inom området för nationella säkerhetsintressen genom krav 

på äganderätt där så är möjligt. 

 

 Ledande myndighet på upphandlingar  1.5.6

FMV har som mål att vara Sveriges ledande myndighet på upphandlingar. Under året har ett antal 

olika insatser och utvecklingsaktiviteter genomförts i linje med detta. Bland annat har myndigheten 

under 2016 startat upp ett projekt som innebär att utöka kategoristyrning inom anslag 1:3 och 1:4 

samt etablerat strategiskt arbete vad avser leverantörsrelationer (supplier relationship management).   

 

Som ett led i att öka effektiviteten inom ramen för en bibehållen eller ökad uppdragsvolym, har 

FMV arbetat för att kunna minska antalet mindre upphandlingar. Detta omfattar att samordna 

behov, i de fall där FMV bedömt det lämpligt, och ställa högre krav på marknaden att leverera 

helhetslösningar.  

 

Som framgår av tabell 12 är antalet små kontrakt i stort på samma nivå som 2015. Även totalt antal 

kontrakt är i stort på samma nivå som föregående år.  

 
Tabell 12. Antal kontrakt avseende Försvarsmaktens materielförsörjning 

Kontraktsstorlek 
(mnkr) 

2014 2015 2016 

< 5 2 280 2 321 2 316 

5 – 20 263 258 245 

> 20 93 117 119 

Totalt 2 636 2 696 2 680 

Värde (mdkr) 36,3 25,9 21,2 
 

Statistiken ovan avser endast kontrakt inom anslag 1.3 och 1.4 och exkluderar inköp av 

Försvarsmakten och FSV (anslag 1.1 och för 2015-2016 delar av 1.4 som överförts till PRIO-

flödet), vilket sker via Försvarsmaktens PRIO-system och inom FMV av FSV/POL. PRIO- och 

FSV/POL-flödet består av många anskaffningar som ska hanteras snabbt för att tillgodose behov 

hos förband, verkstäder, förråd med flera. Det gör att kontrakten är många och som regel på små 

belopp. Det pågår dock ett strukturerat arbete att utifrån behov klustra och skapa större kontrakt. 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i PRIO och FSV/POL samt det utvecklade kategoristyrda 

arbetssättet. 
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Den svenska materielanskaffningen har historiskt sin grund i en omfattande egenutveckling av 

tekniskt komplexa materielsystem. Under 2000-talet har FMV i linje med den strategiska 

inriktningen för materielanskaffning bedrivit ett arbete för att öka andelen konkurrens-

upphandlingar. I tabell 13 redovisas antalet kontrakt för tre skilda segment för de senaste tre åren. 

Sedan materielförsörjningsstrategin fastställdes 2007, och även innan dess genom upphandlings-

direktiven, har fokus varit att nyttja marknadens möjligheter. En summering av samtliga segment 

(inklusive övrigt och anläggningstillgångar) visar att andelen konkurrensutsättning är 66 procent 

under året. Detta är oförändrat jämfört föregående år.  
 

Tabell 13. Antal kontrakt för tre skilda segment av beställningar9 

 
Beställning 2014 2015 2016 

V
ar

o
r 

Kontrakt (antal) 772 771 991 

Ej utannonserade 
upphandlingar (%) 

38 45 48 

Konkurrensupphandlingar (%) 62 55 52 

Tj
än

st
er

 Kontrakt (antal) 1 055 1 155 1 466 

Ej utannonserade 
upphandlingar (%) 

33 28 27 

Konkurrensupphandlingar (%) 67 72 73 

In
h

yr
d

 

p
e

rs
o

n
al

 Kontrakt (antal) 145 145 134 

Ej utannonserade 
upphandlingar (%) 

10 20 17 

Konkurrensupphandlingar (%) 90 80 83 

 

 Effektivare marknad  1.5.7

I FMV:s arbete med att skapa en effektivare marknad är myndighetens kunskap om marknaden och 

marknadens kunskap om FMV en viktig del. FMV genomför återkommande dialoger med 

branschorganisationerna och dess leverantörer så som exempelvis genomförande av försvars-

företagsdagarna och dess fördjupningsseminarier. Vidare pågår ett strategiskt arbete med struktur 

för leverantörsrelationer. Aktiviteterna syftar till ömsesidigt kunskapsutbyte och utveckling av 

formerna för marknadsdialog i samarbete med branschorganisationerna.  

 

Andelen förkalkylgranskningar på beställningar över tio miljoner har följts upp kopplat till det 

övergripande målet ”effektivare marknad”. Andelen förkalkylgranskning följs upp i både antal och 

belopp. Utfall under 2016 var 99 procent (2015 var utfall 98 procent). Vad avser belopp är andelen 

100 procent (2015 var utfall 100 procent). 

 

 

                                                      
9 FMV:s upphandlande verksamhet som sker inom FSV ingår ännu inte i FMV:s samlade kommersiella statistik 
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 Försäljning av övertalig materiel  1.6

Den 1 januari tog FMV över försäljningsverksamheten i samband med att Försvarsexport-

myndigheten, FXM, lades ner. Projekt FM Extern avveckling inrättades vid verksamhetsområdet 

Marknad och inköp. 

 

FMV ska ansvara för försäljning eller upplåtelse av materiel som inte behövs för Försvarsmaktens 

verksamhet eller som blivit obrukbar hos Försvarsmakten. Försäljningsverksamheten utförs på 

uppdrag av Försvarsmakten, antingen av FMV:s egen personal eller via den kommissionär som 

FMV har upphandlat. Kommissionären anlitas för försäljning av främst mängdmateriel, såsom 

standardfordon och materiel på pall.  

 

Försäljningarna omfattande såväl hela materielsystem som enstaka produkter och har genomförts 

både inom och utom Sverige. Exempelvis har försäljning av bogserbåt Hera till inhemskt varv 

genomförts och ammunition har försålts till Lettland genom FMV:s försorg.  
 

 Överprövningar av upphandlingar  1.7

Under 2016 har 43 överprövningar avgjorts. Jämfört med 2015 är detta en minskning med 22 

ärenden. Redovisningen inkluderar de mål som påbörjades 2015, men där utfall redovisades 2016. 

FMV har de senaste åren vunnit cirka 90 procent av alla överprövningsmål.  

 

Under 2016 har färre ärenden överprövats än under tidigare år. Samtidigt har utfallen förändrats 

genom att 13 av ärendena som redovisas i tabellen avser prövningstillstånd (PT) eller avskrivningar 

i huvudsak mot bakgrund av att klaganden har återkallat sin talan och i något fall att FMV avbrutit 

upphandlingen. Vid en sammanställning av bifall och avslag har FMV vunnit drygt 91 procent av 

årets överprövningar. Förutom konsekvenser i form av ökade kostnader för handläggningen, kan 

utdragna överprövningar, ibland i flera instanser, ofta leda till förseningar och ibland även 

fördyringar av de leveranser som Försvarsmakten har beställt av FMV, vilket kan få negativa 

konsekvenser för Försvarsmaktens operativa förmåga. Den relativt stora andelen mål som avser 

prövningstillstånd eller avskrivningar visar, enligt FMV, på de tolkningsproblem som följer av den 

komplexa upphandlingsrättsliga lagstiftningen. 

 
Tabell 14. Antal överprövningar 2012- 2016 

År Antal överprövningar 

2012 38 

2013 57 

2014 50 

2015 65 

2016 43 

 

Sammanställning av avgjorda mål om överprövning, inklusive pågående mål, vid allmän 

förvaltningsdomstol under 2016 framgår av tabell 15 på nästa sida. 
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Tabell 15. Överprövningar under 2016 
MÅL 

(nr) 

 

DOM- 

STOL 

 

Vara/tjänst  

 

BESLUT  SÖKANDEN  LAG  GRUND  UTGÅNG KONSE-

KVENS 

FÖR  

STATEN 

8353-15 FR JAS 39 Gripen 

konsultavtal 

11/1 Knowit Dataunit AB LUFS Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

8492-15 FR JAS 39 Gripen 

konsultavtal 

11/1 Systecon AB LUFS Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

8532-15 FR JAS 39 Gripen 

konsultavtal 

11/1 Cervino Consulting 

AB 

LUFS Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

8560-15 FR JAS 39 Gripen 

konsultavtal 

11/1 Milso AB LUFS Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

8562-15 FR JAS 39 Gripen 

konsultavtal 

11/1 Etteplan Industry AB LUFS Kravupp-

fyllnad 

Delvis bifall Försening 

19764-15 FR ILS-

konsulttjänst 

18/1 Condesign 

Automation AB 

LUFS Avvikelse från 

villkor i 

ramavtal 

Bifall Försening 

26159-15 FR Installations-, 

service- och 

underhållstjänst

er inom området 

Teknisk 

bevakning 

19/1 Bromans Alarmtjänst LUFS Proportionalite

tsprincipen 

Avslag Försening 

26164-15 FR Kraftcontainrar 5/2 MSE Engineering AB LUFS Krafvupp-

fyllnad samt 

beslut om 

avbrytande 

Avslag Ingen 

19156-15 FR Kängor 10/2 Trawena LOU Felaktigt 

avbrytande-

beslut 

Avslag Försening 

28072-15 FR IT-

utbildningstjänst

er 

15/2 Informator 

Utbildning Svenska 

AB 

LOU Kravupp-

fyllnad och 

brister i 

förfrågningsun

derlaget 

Avskrivning

/Avbröts 

Försening 

1454-16 FR Användarstöd 

SIG 

16/2 Combitech AB LOU Kravupp-

fyllnad 

Avskrivning

/Avbröts 

Försening 

3152-16 FR Friskvårdstjänst

er 

1/3 Motionsidrottens 

Servicebolag i 

Stockholm AB 

LOU Kravupp-

fyllnad 

Avskrivning

/Talan 

återkallades 

Ingen 

8626-15 KR IMSEMAKO - 

Service 

Management 

10/3 Compass Group AB LOU Kravupp-

fyllnad 

PT Försening 

25187-15 FR Terrängsläpkärr

a 1,5 T 

17/3 MSE Engineering AB LUFS Kravupp-

fyllnad och 

brister i 

förfrågningsun

derlaget 

Avslag Försening 

63-16 KR IMSEMAKO - 

Service 

Management 

24/3 Svea Cater AB LOU PT, 

grundläggande 

principer, små- 

och medelstora 

företag m.m. 

Ej PT Försening 

22849-15 FR Ramavtal 

servrar, lagring 

mm 

24/3 Caperio AB LUFS Uteslutning av 

anbudsgivare 

pga bristande 

uppfyllelse av 

skallkrav, 

teknik" 

Avslag Försening 
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22591-15 FR Ramavtal 

servrar, lagring 

mm 

24/3 Atea Sverige AB LUFS Uteslutning av 

anbudsgivare 

pga bristande 

uppfyllelse av 

skallkrav, 

prislistor 

Avslag Försening 

27081-15 FR Drivmedel 29/3 Preem LOU Uteslutits pga 

bristande 

kravupp-

fyllelse 

Avslag Ingen 

1705-16 HFD IMSEMAKO - 

Service 

Management 

5/4 Svea Cater AB LOU Interimistiskt 

avtalsstopp/PT 

Ej Interi-

mistiskt 

avtalsstopp 

Försening 

3888-16 FR Friskvårdstjänst

er 

5/4 Hälsokällan på 

Gärdet AB 

LOU Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

6109-16 FR IT-

utbildningstjänst

er 

15/4 Informator 

Utbildning Svenska 

AB 

LOU Kravupp-

fyllnad 

Avskrivning

/Talan 

återkallad 

Ingen 

26173-15 FR Flygstridsuni-

former 

19/4 Unifeq LOU Felaktigt 

godtagit anbud 

Avslag Ingen 

1705-16 HFD IMSEMAKO - 

Service 

Management 

4/5 Svea Cater AB LOU Ej PT Ej PT Försening 

2188-16 KR Ramavtal 

servrar, lagring 

mm 

20/5 Caperio AB LUFS Uteslutning av 

anbudsgivare 

pga bristande 

uppfyllelse av 

skallkrav, 

teknik 

Ej PT Försening 

26042-15 FR Installations-, 

service- och 

underhållstjänst

er inom området 

Teknisk 

bevakning 

25/5 Ytec Tele AB LUFS Kravupp-

fyllnad, 

proportionali-

tetsprincipen 

Avslag Försening 

2861-16 HFD Ramavtal 

servrar, lagring 

mm 

23/6 Caperio AB LUFS Uteslutning av 

anbudsgivare 

pga bristande 

uppfyllelse av 

skallkrav, 

teknik 

Ej PT Försening 

5142-16 FR Kraftcontainrar 27/6 MSE Engineering AB LUFS Uteslutning av 

anbudsgivare 

pga bristande 

uppfyllelse av 

skallkrav 

Avslag Försening 

9836-16 FR Bevaknings-

tjänster 

8/7 Securitas Sverige AB LUFS Uteslutning  

pga bristande 

uppfyllelse av 

skallkrav 

Avslag Ingen 

5007-16 FR Handbrand-

släckare 

8/7 Presto Brandsäkerhet 

AB 

LUFS Kravupp 

fyllnad 

Avslag Ingen 

8626-15 KR IMSEMAKO - 

Service 

Management 

11/7 Compass Group AB LOU Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

10510-16 FR Busstransporter 28/7 Bergkvara-buss AB LOU Kravupp 

fyllnad och 

brister i 

förfrågningsun

derlaget 

Bifall Försening 

och 

merkostna

der 

5255-16 FR Medarbetarunde

r-sökningar 

29/7 SKOP-Research AB LOU Kravupp-

fyllnad 

Avskrivning

/Talan 

återkallades 

Ingen 
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6518-16 FR Cateringtjänst 

Karlberg 

5/8 Eriksberg Catering 

AB 

LOU Utvärdering/ 

kravuppfyllnad 

Avslag Ingen 

7255-16 FR Fast Rescue 

Boat 

15/8 Muskö-varvet AB LUFS Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

11664-16 FR Lärartjänster 17/8 Actea Consulting AB LOU Skäl för 

avbryta pga. 

bristande 

konkurrens 

Avslag Ingen 

5026-16 KR Kraftcontainrar 26/8 MSE Engineering AB LUFS Bristande 

uppfyllelse av 

skallkrav 

Avskrivning

/Återkallat 

Ingen 

25471-15 FR IMSEMAKO - 

Service 

Management 

26/8 Compass Group AB LOU Kravupp-

fyllnad 

Avslag Försening 

12796-16 FR Presentartiklar 31/8 MERi Textil och 

Reklam 

LOU Kravupp-

fyllnad 

Avslag Ingen 

19160-16 FR Tävlingsvapen 16/9 Staffans vapen och 

jakt AB 

LOU Kravupp-

fyllnad 

Avslag Ingen 

12064-16 FR/KR Dispenser 

cabinets 

18/10 OMP Engineering LUFS Felaktigt 

godtagit anbud 

Avslag.KR 

ej PT 

Tidskrävan

de process 

innan ej PT 

meddelats 

av 

KarmR:n 

11169-16 FR Närkampsutrust

-ning 

25/11 "Budo & Fitness 

Stores Scandinavia 

AB 

LOU Kravupp 

fyllnad 

Avslag Försening 

24747-16 FR Uppdragskonsul

-ter till Fenix 

2/12 Saab AB LUFS Kravupp-

fyllnad 

Avskrivning

/återkallat 

Ingen 

19562-16 FR Lifesaver bottle 12/12 Venatio AB LOU Kravupp-

fyllnad 

Avslag Ingen 

 

 Exportverksamhet  1.8

 Exportstödsuppdrag 1.8.1

FMV tog över exportstödsverksamhet från Försvarsexportmyndigheten (FXM) när myndigheten 

lades ned vid årsskiftet 2015/2016. FMV har under verksamhetsåret hanterat inkomna 

ansökningsärenden rörande exportstöd enligt FXM:s utvecklade rutin och process. Berednings-

rutinen har bidragit till att myndigheten kan påvisa hur staten fattar beslut i dessa ärenden.  

 
Lämnande exportstödsuppdrag 
Prestationen består av antalet lämnande uppdrag avseende exportstödjande verksamhet efter analys 

av försvarsnyttan.  

 

Inom exportstödsverksamheten lämnas myndighetsstöd till försvarsexportssatsningar, som bedöms 

viktiga för försvarets långsiktiga materielförsörjning och Försvarsmaktens operativa förmåga. Det 

stöd en export kan ge försvaret 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 innebär en indirekt koppling till materielförsörjningen. Export bidrar härvid till 

att vidmakthållande och utveckling av teknologiska och industriella förmågor som Försvarsmakten 
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på kort eller lång sikt är beroende av kan upprätthållas även utan nya beställningar från det svenska 

försvaret. Exporten bidrar därmed förutom ren kostnadsminskning även till försörjningssäkerheten 

vilka båda är centrala för krigsdugligheten i Försvarsmaktens krigsförband. 

 

Det exportstöd myndigheten beviljar sker mot full kostnadstäckning. Exportstödsuppdrag omfattar 

bland annat Försvarsmakten, FOI och FMV.  

 
Tabell 16. Resultat – antal beviljade exportstödsuppdrag10  

Fördelat per sakområde 2016
11 

Arméförband 11 
Flygförband 13  
Lednings- och 

underrättelseförband 
2 

Marinförband 8  
Totalt 34 

 
Under verksamhetsåret har deltagande vid mässor eller exportsstödsaktiviteter genomförts i Sverige 

eller presumtiva kundländer. 

 
Tabell 17. Resultat – fördelning antal lämnande exportstödsaktiviter12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag som FMV beviljat stöd till är Saab AB, Aimpoint AB, BAE Bofors AB, BAE Hägglunds 

AB, Cyber Aero AB, Dockstavarvet AB, MSE Engineering AB, Saab Dynamics AB, Saab 

Kockums AB, Saab Surveillance AB och Spacemetrics AB.  

 

Av årets 71 exportstödsansökningar har nio varit från SME-företag. 

 

 Anbud/Nya avtal   1.8.2

Inom anslaget 1:11, anslagspost 3, Exportrelaterad verksamhet, företräder FMV staten vid 

förhandlingar och vid ingående av överenskommelser och mellanstatliga avtal. Verksamheten ska 

bidra till försvarets materielförsörjning och dess operativa förmåga eller i övrigt vara till nytta för 

svensk försvars- och säkerhetspolitik. Verksamheten fördes från och med 2016 över från FXM till 

FMV och har under året integrerats i FMV:s övriga verksamhet.  

                                                      
10 Jämförande redovisning för 2014 och 2015 kan inte lämnas då redovisningen i FXM ÅR inte är nedbruten per sakområde 
11 FMV har under 2016 mottagit 71 exportstödsansökningar. Beviljade ansökningar 34 st, Avslagna ansökningar 7 st, Återtaget/ej 

exportstöd 4 st, Under beredning 26 st 
12 Jämförande redovisning för 2014 och 2015 kan inte lämnas då redovisningen i FXM ÅR inte innehåller denna information 

Fördelning antal lämnande 

exportstödsaktiviteter 
2016 

Deltagande mässor/utställningar 7 
Förevisning/besök 8 
Försäljning/lån av 

materiel                       
9 

Marknadsföringsaktiviteter 6 
Säkerhetsskyddsarbete 4 
Totalt 34 
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Varje offert, erbjudande, prisindikation eller dialog har föregåtts av ett omfattande arbete av FMV, 

med stöd av Försvarsmakten, och industrin. Samverkan har också skett med Regeringskansliet och 

utlandsmyndigheterna. 

 

Under året har verksamheten varit intensiv, främst avseende Gripen. Mest framträdande har varit 

lämnandet av svar på finländsk Request for Information (RFI) och fortsatta förhandlingar med 

Slovakien. Tillägg till befintligt avtal har överenskommits med Ungern rörande leverans av ett 

flygplan som ersätter ett havererat. Avtal har även ingåtts med Thailand rörande fortsatt drift och 

underhåll under den kommande treårsperioden. En RFI från Tjeckien rörande utökad förmåga har 

besvarats och dialog har förts med Ungern avseende både utökad förmåga och flygtid. Dialog har 

också förevarit med Indien, Botswana och Belgien. 

 

Verksamheten riktad mot att hitta internationell partner avseende ubåtssystem A26 har under året 

intensifierats och dialog har genomförts med flera länder i samverkan med industrin, 

Försvarsmakten och Regeringskansliet.  
 

Under året har även verksamhet utförts med inriktning mot försäljning av de ARCHER-system som 

Norge avstått ifrån att anskaffa. Diskussioner har förts med Finland, Tjeckien, Litauen, 

Storbritannien, Schweiz, Belgien och Malaysia. Under året tackade Tjeckien nej medan dialogen 

fortlöper med de andra länderna.  

 

 Befintliga avtal  1.8.3

 
Gripen Tjeckien 2016 
Verksamheten under 2016 har karakteriserats av genomförande av avtalad verksamhet samt 

förberedelser inför 2017-2018 då stora uppgraderingar och ytterligare leveranser av materiel och 

tjänster ska genomföras. 

 

Nya rutiner har etablerats med Försvarsmakten avseende driftsstöd till följd av FXM:s nedläggning. 

FMV ingick ett nytt avtal med Försvarsmakten för att hantera förlängningen av avtalet med 

Tjeckien till 2027. 

 

Projektet har under året förbättrat tillgängligheten för den tjeckiska operatören, höjt säkerheten på 

kommunikationslösningarna och utbildat piloter. Modifieringsprogrammet, som pågår i två år, där 

samtliga tjeckiska flygplan förbereds för den kommande uppgraderingen (MS20) löper planenligt. 

Studier och utredningar har initierats för att minimera risker i projektet samt tillmötesgå tjeckernas 

behov av information för budgetering och planeringsändamål. FMV har svarat på en Request for 

Information (RFI) från Tjeckien om ytterligare funktioner och förmågor i Gripensystemet. 

 

Vidare har FMV genomfört en informationsdag på flygbasen och deltagit i tjeckiska flygvapnets 

jubileum.  

 

Gripen Thailand 2016 
Under 2016 har fortsatt support genomförts till Royal Thai Air Force (RTAF) för de 12 

Gripenflygplan som tidigare anskaffats från FMV. Supportavtalet har omfattats av underhåll, 

reservmaterielförsörjning och teknisk support m.m. 
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Support av de levererade Rb 15F har genomförts i enlighet med gällande underhållsavtal för 2016. 

Bland annat har robotarna transporterats till Sverige för underhåll och därefter transporterats 

tillbaka till Thailand. 

 

Under året har FMV tecknat två fortsatta supportavtal med RTAF. Ett treårigt avtal (2017-2019) för 

Gripen 39 C/D och ett 1-årigt avtal för AEW-unik materiel för de två levererade Saab 340/AEW. 

 

Gripen Ungern 2016 

Under 2016 det varit stort fokus på att genomföra avtalad verksamhet samt på att återställa det 

ungerska flygvapnets Gripenflotta efter de incidenter som inträffade i maj och juni 2015. 

Den 2 februari 2016 lade den ungerska staten en beställning på ett ersättningsflygplan i 

tvåsitsutförande, vilket levererades av FMV redan innan semesterperioden. 

 

Flygplan 301, som skadades allvarligt under en incident i Kecskemét, har under året reparerats och 

återställts i Sverige. FMV levererade tillbaka flygplanet till det ungerska flygvapnet i början på 

december. 

 

 Exportaffärer  1.8.4

Under 2016 har FMV fortsatt att arbeta aktivt med att följa upp och styra verksamheten inom 

befintliga exportavtal för Gripen.  

 

Under året har vissa tilläggsavtal träffats med befintliga Gripen-kunder och prognosen för 

kostnadsdelning har därmed kunnat justeras. Med kostnadsdelning avses fördelningen av de 

gemensamma kostnaderna för vidmakthållande och vidareutveckling av Gripen-systemet.  

 

Detaljerad redovisning av kostnader, intäkter och risker framgår av bilaga 3 inklusive dess 4 

underbilagor. 

 

 Övergripande verksamhet  1.9

 Anslag 1:11 1.9.1

FMV har till uppgift att tillhandahålla resurser inom teknik-, materiel- och logistikförsörjning till 

stöd för regeringen, inom ramen för anslag 1:11, Internationella materielsamarbeten och 

industrifrågor m.m. Verksamheten präglas av de uppgifter och uppdrag FMV erhåller genom tre 

anslagsposter: Sveriges bi- och multilaterala samarbete och relationer med olika länder och 

internationella organisationer, evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter genom 

certifieringsorganisationen CSEC, samt exportrelaterad verksamhet.  

 

För 2016 utökades anslag 1:11 med närmare 19 miljoner kronor till 79,2 miljoner kronor i samband 

med regeringens beslut om att överföra delar av FXM:s verksamhet till FMV.  
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 FMV:s stöd till regeringen 1.9.2

 

Omfattning 

Uppdraget till FMV innefattar att representera Sverige respektive sammanhålla verksamhet och 

uppgifter i de bi- och multilaterala fora som behandlar försvarslogistikfrågor, samt till 

Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) bereda sakunderlag och bistå med expertis. FMV ska 

inom ramen för ändamålet med anslaget och anslagspost 1 även svara för förutsättningsskapande 

verksamhet såsom rådgivning, analyser eller utredningar. Till exempel kan det omfatta frågor inom 

förhandlings- och lagstiftningsområdet eller med perspektiv på marknad och industriell utveckling.  

 

FMV:s generaldirektör är av regeringen förordnad nationell försvarsmaterieldirektör (National 

Armaments Director, NAD) och företräder därmed Sverige som högsta representant vid ett flertal 

olika internationella möten inom försvarslogistikområdet.  

 

Anslagspost 1 finansierar också personal stationerad utomlands för stöd till Sverige i försvars- och 

materielrelaterade frågor, genom tjänstemän placerade i Bryssel (EU- och Nato-frågor) respektive 

Washington D.C. (området för exportlicenser och exportkontroll). 

 

Genomförandet av verksamheten 

FMV har under 2016 fortsatt att renodla verksamheten och hitta effektiva lösningar för beredningen 

och genomförandet av uppgifter för att fullfölja regeringens inriktning och ändamål med anslaget. 

Den internationella samordningen, såväl inom FMV som med Försvarsdepartementet, har 

utvecklats under året med regelbundna möten och avstämningar. 

 

Som en konsekvens av att medlen under anslag 1:11 och dess anslagspost 1 successivt sänkts under 

de senaste sex åren, har FMV:s möjligheter till att bedriva förutsättningsskapade arbete inom 

ändamålet med anslag 1:11 minskat. Under 2016 har FMV därför inte tagit några nya initiativ, vad 

gäller metodutveckling inom området för internationella frågor och industriell analys. Omfattningen 

av FMV:s konkreta stöd och beredning av uppgifter har också inom vissa områden till del minskat, 

utifrån Försvarsdepartementets begäran om stöd. 

 

FMV:s stöd i den internationella kontexten har under 2016 haft ungefärligen samma omslutning 

som tidigare år, även om intensiteten i dialogen kring vissa försvarsfrågor inom de mellanstatliga 

organisationerna inom EU, såsom EDA, inte varit lika framträdande som under tidigare år. Sverige 

har tillsammans med sina bilaterala partners också genomfört färre möten, jämfört med tidigare år. 

 

Under 2016 har 206 personer inom FMV till del av sin tjänst bidragit med olika typer av stöd till 

verksamheten under anslagspost 1, vilket ligger i paritet med tidigare år (2015: 210 personer; 2014: 

201 personer).  

 

Ekonomiskt resultat 

Det ekonomiska utfallet av verksamheterna under anslagspost 1 under åren 2014 – 2016 framgår av 

tabell 18. Den internationella bi- och multilaterala verksamheten är ur ett kostnadsperspektiv 

ojämförligt störst, till såväl antalet uppdrag, resurser och budget som efterfrågan av stöd från 
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Regeringskansliet. Den industriella analysverksamheten och arbetet med att fasa ut offset-kontrakt 

har tillsammans med arbetet att sammanhålla och leda anslagets verksamhet eller bistå med särskild 

expertis minskat i omfattning de senaste åren, vilket därmed lett till sänkta kostnader.  

 

För åren 2014-2015 har verksamheten inte kunnat upparbeta medlen under anslagspost 1 till fullo, 

medan 2016 har innefattat insatser, vilka har medfört ett överutnyttjande av medlen om 721 tusen 

kronor (avser resurstid).  

 
Tabell 18. Ekonomiskt utfall av verksamheter under anslag 1:11, ap. 1, perioden 2014-2016 
Verksamheterna under anslag 1:11, Internationellt materielsamarbete 
och industrifrågor m.m., anslagspost 1 (tkr) 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Anslagsledning
1
 2 599 1 661 1 753 

Internationell verksamhet: bi- och multilaterala uppgifter samt exportlicenser
2
 45 764 42 776 41 153 

Industrifrågor: beredningsstöd, industriell analys och offset
3
 6 223 6 507 4 403 

Summa
4
 54 586 50 944 47 309 

Not 1: Kostnaderna omfattar FMV:s ledning av uppgifterna under anslagspost 1, och innefattar verksamhetens styrning och ledning, 

övergripande projektledning och ekonomisk uppföljning. Under 2015 minskade kostnaderna som en effekt av en utvecklad 

samordning mellan uppdragen under anslagspost 1; denna nivå har bibehållits under 2016.  

Not 2: Den internationella verksamheten uppdelas i ett flertal olika områden (se separata redogörelser under avsnitt 2.2.3). 

Sammantaget har kostnaderna för den internationella verksamheten varit lägre jämfört med föregående två år, till del beroende av 

resursskäl. Kostnaderna för utlandsstationerad personal i Bryssel har dock legat i nivå med de föregående två åren.  

Not 3: Försvarsdepartementets behov av stöd av expertkompetens eller underlag till sådana beredningar som inte naturligt kan lösas 

under övriga uppdrag har varit ringa under året, varför kostnaderna i huvudsak hänför sig till uppgifter inom ramen för industri- och 

marknadsanalys respektive offset (se separata redogörelser under avsnitt 2.3.4).  

Not 4: Utfallet i förhållandet till de av regeringen avsatta medlen för verksamheten under anslagspost 1 resulterade i ett 

underutnyttjande om 1 292 tkr för 2014 och 365 tkr för 2015, medan 2016 års verksamhet medförde ett överutnyttjande om 721 tkr.  

 

 Internationellt samarbete 1.9.3

 
Bilateral samverkan 
Sverige har idag över 30 samförståndsavtal, så kallade MoU-avtal, med olika länder, där FMV 

svarar för att sammanhålla arbetet på uppdrag av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Under 

2016 har ett 30-tal bilaterala möten av olika karaktär genomförts, varav 11 utgjort MoU-möten och 

fem SNR-möten. Mötena, som både genomförs i Sverige och i det bilaterala samarbetslandet, syftar 

till att vidmakthålla och utveckla förmågor och kompetenser inom försvarslogistik, men även att 

främja exportsatsningar som är till gagn för Försvarsmakten.   

 

Antalet MoU-möten under 2016 har varit färre än vad som förväntades i början på året, då 

Försvarsdepartementets preliminära planering innefattade 27 möjliga möten. FMV har dock 

genomfört ett flertal bilaterala överläggningar där mötena haft Sveriges utpekade väsentliga 

säkerhetsintressen eller sådan förutsättningsskapande verksamhet som är av betydelse för FMV och 

Försvarsmakten. Flera områden har konstaterats ha god potential till bilateralt samarbete, vilket 

också kan komma att leda till framtida gemensamma projekt med andra länder.  
 

Vidare har verksamheten bidragit med protokollärt stöd till myndighetens internationella 

högnivåbesök, såväl bilaterala som multilaterala, vad gäller koordinering och samordning internt 
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och externt FMV. I stödet ingår även att bidra till koordineringen av Sveriges försvarsattachéers 

utbildning och besök till myndigheten.  

 

EU- och EDA-relaterad verksamhet 
FMV svarar för att ge Regeringskansliet stöd i olika frågor kopplade till den Europeiska 

försvarsbyrån (European Defence Agency, EDA), genom såväl beredningar av sakfrågor och 

utformning av policies eller ställningstaganden i olika multilaterala frågor, som deltagande i 

arbetsgrupper och materielsamarbeten.  

Några av de stora frågorna inom ramen för EDA-arbetet under 2016 har varit EU:s globala strategi, 

EDAP (European Defence Action Plan), samt EDA:s relation med Nato. Ett EDA-relaterat aktuellt 

projekt som bedrivits under året som särskilt förtjänar att lyftas fram är REACH, där Sverige 

tillsammans med andra medlemsstater och europeisk försvarsindustri, har varit en aktiv part. Under 

året har en stor studie bedrivits inom ramen för REACH (EDA REACH Impact Study) som 

kartlägger REACH-förordningens påverkan på försvarsindustrin. EDA REACH Task Force arbetar 

även med att ta fram en vägledning för klassificering av ammunition enligt REACH. Dessa arbeten 

har stor betydelse för försvarssektorn i sin helhet och kan av FMV användas direkt i det dagliga 

arbetet; bland annat vid kravställning i upphandlingar och i dialog med industri och övriga 

myndigheter.  

FMV har under året deltagit både i ett informellt NAD-möte, vilket ägde rum i februari, och EDA:s 

styrelsemöte i NAD-formatet, vilket ägde rum i oktober. Vid dessa möten behandlades ett flertal av 

de frågor som är aktuella för försvarssektorn: försörjningstrygghet, den försvarsteknologiska 

industriella basen, små- och medelstora företag, EDAP och EDA:s relation med Nato. Inför mötena 

har FMV svarat för beredningen av Sveriges underlag.  

FMV återrapporterar regelbundet och löpande till Försvarsdepartementet utvecklingen av 

verksamhetens uppgifter och bedrivande vid de försvarsmyndighetsgemensamma mötena som 

departementet svarar för. Enligt instruktion har FMV även sammanfattat verksamheten i den årliga 

rapporten.   

Nato partnerskap för fred 
Sveriges samarbete med Nato inom ramen för partnerskap för fred (Nato Partnership for Peace, 

Nato/PFF) är ytterligare ett viktigt forum för multilateralt försvarslogistiksamarbete. Partnerskaps-

samarbetet med Nato utgör framför allt ett instrument för Sverige att dels få tillgång till Nato-

gemensamma standarder, dels utveckla civil och militär förmåga för att till exempel kunna 

samverka med andra nationer i fredsfrämjande verksamhet och internationell krishantering.  

 

FMV har det nationellt sammanhållande ansvaret för de frågor som rör materiel- och forsknings-

området inom Nato, vilka återfinns under formatet Conference of National Armaments Directors 

(CNAD) och dess huvudgrupper. Verksamheten har i stort bedrivits i samma omfattning som 

tidigare år. 

 

FMV har under året ansvarat för att sammanhålla beredningar och utformning av underlag till 

Försvarsdepartementet inför huvudgruppernas styrelsemöten samt deltagit som nationell expert i 

flera av Natos arbetsgrupper inom myndighetens ansvarsområde. Härigenom har Sverige kunnat 

dels följa utvecklingen inom armé-, marin- och flygmaterielområdet, dels undersöka möjligheter till 

samarbeten inom försvarslogistikområdet i syfte att möjliggöra effektivare resursanvändning.  



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  55 (120) 

 

FMV har under året till Försvarsdepartementet sammanhållit och lämnat förslag på svenska 

representanter och dessas ersättare från samtliga berörda försvarsmyndigheter för de huvudgrupper 

inom CNAD som Sverige ska delta i. FMV har till Försvarsdepartementet även lämnat förslag på 

aktiviteter som myndigheten kan erbjuda, liksom aktiviteter som myndigheten önskar delta i under 

2017, inom ramen för Partnership Cooperation Menu (PCM).  

I april genomfördes vår-sessionen av Natos årliga plenarmöte där Sverige för första gången fick 

delta som icke-partner nation, tillsammans med Finland och Australien. I november genomfördes 

Natos årliga plenarmöte för nationella försvarsmaterieldirektörer i partnerskapsformatet. Vid båda 

dessa möten representerades Sverige av FMV:s generaldirektör, i sin roll som Sveriges nationella 

försvarsmaterieldirektör (NAD).   

Övrig multilateral samverkan  

Verksamheten innefattar ett flertal multilaterala organisationer och samarbeten enligt nedan.  

Internationellt har verksamheten, till skillnad från föregående år, minskat i omfattning och 

ambition. FMV:s engagemang inom nedanstående områden kvarstår dock.  
 

Letter of Intent/Framework Agreement, LoI 

FMV svarar för att på ett nationellt plan administrera Sveriges deltagande i sexnationssamarbetet 

LoI, och stöder Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med expertstöd i de olika frågor som ska 

behandlas. 

 

Medlemsländerna har under året fört en diskussion kring hur LoI:s arbetssätt kan utvecklas och hur 

fördraget skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt, och i enlighet med den ursprungliga tanken. 

Diskussionen har under hösten 2016 kompletterats med en ytterligare dimension i och med 

Storbritanniens val att lämna EU (Brexit), vilket även kan förändra utgångspunkten för 

sexnationssamarbetet. 

 

Länderna har också diskuterat och fört samtal med EU-Kommissionen och EDA avseende EU:s 

globala strategi och EDAP (European Defence Action Plan), då de berör frågor inom ramen för 

sexnationssamarbetet.  

 

Sverige har under året ansvarat för LoI:s samlade dialog med EDA. Inom ramen för detta arbete har 

FMV tillsammans med övriga länders representanter sammanfattat ett dokument som presenterar de 

frågor LoI-länderna anser bör drivas framåt inom ramen för EDA. 

  
European Technology Acquisition Programme, ETAP 

Inom LOI-samarbetet ETAP (European Technology Aquistution Programme) har FMV under 2016 

svarat för Sveriges representantskap i styrkommitté- respektive programledarformatet. 

 

Två styrkommittémöten har hållits under året, i München i april och i Madrid i november, inför 

vilka inledande programledarmöten genomförts. Till styrkommittémötena har EDA inbjudits för att 

kunna samverka och koordinera projektverksamheten mellan EDA och ETAP. Utöver detta har 

ytterligare två programledarmöten hållits, i Koblenz i april respektive Madrid i oktober. I oktober 

har även en workshop genomförts kring området Strategic planning/Long Term Strategy, i syfte att 

granska och utarbeta förslag till hur ETAP-samarbetet kan utvecklas inom ramen för gällande MoU. 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  56 (120) 

 

 

Projektmässigt har ETAP-verksamheten under året omfattat två projekt: GSS - Global System Study 

samt TDP E1 Increased range and duration by more efficient engines. Under året har också 

beredning av projektet TDP 5.1 Phase 3 UCAV Mission planning, Command and Control samt 

planering av projekten TDP C.2 Future interfaces between platforms and effectors samt FCD 9 

Precise and scaled engagement. FMVs roll inom dessa projekt är att följa, styra och godkänna samt 

att bygga kompetens utifrån ett myndighetsperspektiv. Dessa projekt finansieras separat via FoT 

Flygteknikuppdrag. 
 
Nordiskt samarbete 

Under året har FMV deltagit i ett flertal nordiska möten på hög nivå, bland annat de årligen 

återkommande styrgruppsmötena (PSC ARMA) för materielfrågor inom NORDEFCO och det 

nordiska CHOD/NAD-mötet. Bilateralt har FMV genomfört NAD-möten med både Finland och 

Norge. FMV har även på uppdrag av Försvarsmakten ansvaret för att leda det svenska deltagandet 

inom samarbetsområdet Cooperation Area Armaments inom NORDEFCO. 

 

Det nordiska samarbetet har under året genererat flera projekt. Dessa inkluderar bland annat 

Basecamp Management, ett så kallat pooling and sharing-avtal om camputrustning, och Nordic 

Combat Uniform, ett samarbetsprojekt där alla nordiska länder avser att tillsammans upphandla ett 

nytt uniformsystem. 

 

När det gäller Sveriges fördjupade samarbete med Finland (benämnt FISE) har FMV ansvaret för 

att leda och genomföra logistik- och materielsamarbetet. Ett tiotal arbetsgrupper har etablerats, med 

tyngdpunkt på det marina området. Samarbetet har hittills resulterat i flera så kallade Technical 

Arrangements (TA) samt konkreta projektförslag. 

 
Nordiska materielsamarbetsavtalet 

FMV bemyndigades 2015 av regeringen att som Sveriges representant delta i förhandlingarna av 

två underavtal till det ingångna nordiska materielsamarbetsavtalet, ett rörande upphandling och ett 

om försörjningstrygghet (Security of Supply).  

 

Det av FMV framförhandlade upphandlingsannexet signerades av de nordiska länderna i maj 2016. 

Syftet med annexet är att förenkla gemensamma nordiska upphandlingar. FMV:s arbete med att 

förhandla fram annexet om försörjningstrygghet har fortgått under året och i slutet av året kunde 

förberedelserna för beredning med övriga berörda svenska myndigheter inledas, inför överlämning 

till Försvarsdepartementet, för Sveriges slutliga ställningstagande. FMV har svarat för att vara 

Sveriges representant i det nordiska samarbetet och har lett arbetet med underavtalet. 

 

Med anledning av det nya nordiska materielsamarbetsavtalet och upphandlingsannexet kom de 

nordiska länderna överens om att genomföra en kurs om kommersiella/juridiska förutsättningar och 

utmaningar för nordiskt samarbete. FMV ansvarade för att planera och arrangera kursen Nordic 

Procurement Course, vilken genomfördes under oktober vid Försvarshögskolan i Stockholm. 

 
Group for Aeronautical Research and Technology in Europe, Garteur 

Inom det multilaterala europeiska samarbetet GARTEUR (Group for Aeronautical Research and 

Technology in EURope) för civil och militär flygforskning har ett flertal frågor varit till diskussion 

under året, såsom påverkan på samarbetet utifrån Storbritanniens kommande utträde ur EU, hur 
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Garteur som organisation ska kunna bidra till och påverka flygforskningen, utvecklingen av den 

civil-militära samverkan, exempelvis vad gäller bemannade farkoster såsom RPAS och UAV. 

Likaså har säkerhetsfrågan inom flygområdet diskuterats, där en ny arbetsgrupp för Aviation 

Security bildats inom Garteur. 

 

FMV har under året deltagit i såväl två rådsmöten, i Paris i mars och i Hamburg i oktober, som ett 

exekutivt kommitté-möte (XC-möte) i september i Stockholm, där FMV svarade för värdskapet och 

presenterade aktuella flygrelaterade aktiviteter inom EDA. Vidare genomfördes en workshop kring 

Garteurs vidare arbete i juni, i Amsterdam. FMV har inför mötena i samverkan med övriga svenska 

delegater berett Sveriges underlag och anföranden och löpande granskat ETAP:s 

beredningsunderlag under året.   

 
General Quality Assurance, GQA 

Under anslag 1:11 följer FMV även upp utvecklingen för de mellanstatliga samarbetsavtalen inom 

kvalitetsområdet. FMV övervakar också, på utländska myndigheters begäran och uppdrag, svenska 

leverantörers kvalitetsverksamhet i lagda beställningar. 

 

Under 2016 har FMV dels genomfört avtalsförhandlingar med Australien, Finland och Italien, dels 

fått uppdrag om kvalitetsgranskningar från Australien, Canada och Tjeckien. De senaste åren har 

uppdragsverksamheten visat en stadig minskning; resultatet av 2016 års verksamhet uppvisar dock 

en ökning med cirka 30 procent jämfört med 2015. 

 
Multinational Industrial Security Working Group (MISWG) 

FMV arrangerade och svarade för värdskapet för 2016 års möte för det internationella forumet 

MISWG, vilket genomfördes i Stockholm i början av september. MISWG har som mål att 

identifiera former för hur sekretessen kan skyddas inom ramen för multinationella samarbetsprojekt 

mellan NATO-länder och icke NATO-länder samt med internationella samarbetsprojekt inom 

försvarsindustrin.  

 

MISWG startades 1985 och Sverige har deltagit i samarbetet sedan 1999. På årsmötet deltog 

representanter från 32 länder och Nato samt de svenska NSA-funktionerna inom Försvarsmakten 

och Utrikesdepartementet. Det totala deltagarantalet uppgick till över 80 personer. 

 

Exportlicenser och exportkontroll  
Verksamheten är inriktad mot tillståndsrelaterade uppgifter inom området för exportlicenser  

och exportkontroll, och har till omfattning ökat i förhållande till tidigare år. 

  
Anskaffad försvarsmateriel innehåller ofta delsystem och komponenter från utländska leverantörer. 

Till stora delar är dessa delsystem och komponenter belagda med exportrestriktioner av 

tillverkningsländernas exportkontrollerande myndigheter. För att Sverige ska kunna vidareexportera 

exportkontrollerad materiel krävs tillstånd från dessa myndigheter. 

 

En stor del av Sveriges anskaffade försvarsmateriel innehåller ofta komponenter som omfattas av 

amerikansk exportkontroll. Med hänsyn till att det amerikanska regelverket för exportkontroll är 

både komplext och rigoröst, har FMV sedan flera år tillbaka en tjänsteman placerad vid den svenska 

ambassaden i Washington, D.C. för stöd i dessa frågor.  
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Under året har FMV haft ett fortsatt ökat fokus på exportkontrollområdet och kompetensen inom 

myndigheten har stärkts. Ytterligare en medarbetare på FMV:s Juridik- och säkerhetsstab har efter 

genomförd utbildning via Sveriges Exportkontrollförening blivit certifierad 

exportkontrollhandläggare. Omfattande utbildningsinsatser inom myndigheten har genomförts för 

att uppmärksamma och sprida kunskap om exportkontroll och därmed relaterade frågor. Vid 

utbildningarna har FMV:s tjänsteman vid svenska ambassaden i Washington, D.C. deltagit för att 

ytterligare öka kunskapen om de amerikanska regelverken inom området. FMV har också planerat 

och förberett ett seminarium kring exportkontrollfrågor riktat till FMV:s medarbetare, dit såväl ISP 

och industrin bjudits in, vilket avses genomföras i början av 2017. 

 

FMV har även vidareutvecklat myndighetens instruktion för slutanvändarintyg som utarbetades 

under 2015, och utformat en ny instruktion kring utförsel av krigsmateriel och tekniskt bistånd samt 

produkter med dubbla användningsområden. För att skapa en spårbarhet över FMV:s åtaganden 

inom området, har under året arbetet startat med en databas som ska samla all dokumentation 

gällande exportkontroll.   

 

 Industrirelaterade uppgifter  1.9.4

 
Industri och marknad 
Verksamheten omfattar företrädesvis industriell analys kring marknadsrelaterade villkor och 

förutsättningar, och har de senaste åren minskat i omfång på Försvarsdepartementets uttryckliga 

begäran.  

 

FMV har under året löpande vidmakthållit kompetens och tillhandahållit beredningsstöd för de 

industri- och marknadsrelaterade frågor som Försvarsdepartementet efterfrågar stöd med. Vidare 

bidrar FMV kontinuerligt som svensk part i olika europeiska expertgrupper för till exempel SME, 

upphandling och industrifrågor.   

 

Under året har FMV bland annat bidragit till Sveriges uppföljning av EU:s försvarsupphandlings- 

och säkerhetsdirektiv (2009/81/EC). FMV har även genomfört en uppföljning av hur de nordiska 

länderna annonserar på TED, den gemensamma databasen för upphandlingar inom EU, och hanterar 

industrisamverkan (Offset) samt hur detta kommer till uttryck i eventuella industristrategier.     

 

FMV har även genomfört en analys och kartläggning över FMV:s möjligheter att nyttja Nato-

strukturen NSPA för anskaffning av försvarslogistik. Arbetet utgör i förlängningen en grund för en 

marknadsöversyn, i en internationell kontext. 

  

Offset  
Verksamheten omfattar i huvudsak förvaltning av pågående offsetkontrakt samt bevakning av 

ämnesområdets utveckling i omvärlden.  

 

Under året har FMV endast följt upp de få kvarvarande offsetkontrakten med sina motparter i andra 

länder. Avsikten är att dessa ska termineras då detta är möjligt. 
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 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter  1.9.5

 
Mål och uppgift 
Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC) är en självständig enhet som på regeringens 

uppdrag verkar som nationellt certifieringsorgan för granskning av IT-säkerhet i produkter och 

system enligt den internationella standarden Common Criteria (ISO/IEC 15408). Syftet är att 

säkerställa att säkerhetsfunktioner i certifierade IT-produkter verkligen ger det skydd som utlovats. 

 

FMV/CSEC utfärdar regler för hur kommersiella evalueringsföretag under myndighetens tillsyn 

granskar (evaluerar) IT-säkerhet i IT-produkter.  Reglerna omfattar bland annat metoder för 

sårbarhetsanalys, penetrationstester, kryptoverifiering, kontroll av produktleverantörens metodik, 

analys av design- och användardokumentation, funktionstester samt användning av automatiska 

analysverktyg.  

 

Arbetet sker både nationellt och internationellt. FMV/CSEC:s certifikat erkänns inom Europa via 

SOGIS-avtalet, samt via Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) av 26 länder.  

 

Väsentliga prestationer 
Vid årets slut pågick arton certifieringar. Exempel på certifieringsuppdrag: brandväggar, säkra 

skrivare, databassystem, Ubuntu Linux operativsystem och krypterat tal för mobiltelefoner. 

FMV/CSEC har slutfört åtta certifieringar under året (produktnamnen förkortade): 

 

 Oracle Weblogic Server – En server för implementation av distribuerade Java-applikationer  

 Sony Xperia™ X och Sony Xperia™ X Performance – Sony’s smarta telefoner baserade på 

operativsystemet Android. 

 Arbit Data Diode – En så kallad datadiod som med hjälp av optisk fiber enbart medger 

överföring av data i en riktning och därmed förhindrar ofrivilligt dataläckage. 

 Fortinet FortiGate™ Next Generation Firewalls med FortiOS – Brandvägg med VPN-

kryptering, Virtuella lokala nätverk, antivirus, antispam, IPS, innehållsfiltrering och 

fjärradministration. 

 Lesikar TACH2 – Sensor för digital färdskrivare. 

 HP Multifunction Printers – Skrivare, kopiator, fax och skanner. 

 Lexmark MX, XM, CX & XC model Multi-Function Printers (med hårddisk) - Skrivare, 

kopiator, fax och skanner. 

 Lexmark MX, XM, CX & XC model Multi-Function Printers (utan hårddisk) - Skrivare, 

kopiator, fax och skanner. 

 

FMV/CSEC har genomfört tillsyn av de två evalueringsföretag med licens att granska IT-säkerhet i 

produkter inom ramen för FMV/CSEC certifieringsordning, Combitech AB, med verksamhet i 

Stockholm, Växjö och Ottawa (Kanada), samt atsec Information Security AB, med verksamhet i 

Stockholm, München och Austin (USA). 

 

Certifieringsordningen har utvecklats vidare i syfte att bli alltmer tydlig och göra arbetet mer 

effektivt. Tre uppdaterade utgåvor har fastställts.  

 

Inom ramen för CCRA, samt den europeiska motsvarigheten SOGIS-MRA, medverkade 
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FMV/CSEC under året i det fortsatta arbetet med att utveckla och effektivisera Common Criteria.  

Arbete pågår för att främja en ökad harmonisering av kraven på IT-säkerhet för specifika 

produktkategorier. I samverkan med Försvarsmakten medverkade FMV/CSEC i SOGIS-MRA 

ländernas arbete att utveckla en lista av rekommenderade kryptoalgoritmer.  

 

I Sverige är FMV/CSEC representerat i SAMFI (Samverkan för Informationssäkerhet), vilket är ett 

samverkansorgan för de myndigheter
13

  som har ett av regeringen särskilt ansvar för nationell 

informationssäkerhet. FMV/CSEC arrangerade tillsammans med SAMFI-myndigheterna en 

konferens om informationssäkerhet för offentlig förvaltning. 

FMV/CSEC är representerat i Informationssäkerhetsrådet. 

 

FMV/CSEC har gett stöd till MSB i dess arbete att utarbeta säkerhetskrav för bland annat säkra 

USB-minnen, säker datakommunikation, säkra mobiltelefoner och filkryptering.  

 

FMV/CSEC har agerat som rådgivare till berörda departement och myndigheter angående hur tillit 

till IT-säkerhet kan etablera och beredningen av kommissionens förslag om elektronisk identifiering 

och betrodda tjänster på den inre marknaden. 

 

FMV/CSEC har genom medverkan vid seminarier och utbildningar, samt genom samverkan med 

andra myndigheter, bidragit till ökad kunskap om hur certifiering kan öka förtroendet för IT-

säkerhet i produkter. Information och nyheter om verksamheten har kontinuerligt publicerats på 

FMV/CSEC hemsida, se http://www.csec.se , samt i nyhetsbrev. 

 
Tabell 19. Ekonomiskt utfall av verksamheter under anslag 1:11, ap. 2 

Verksamheten inom evaluering 

och certifiering av IT-

säkerhetsprodukter (tkr) 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Kostnader för 

certifieringsverksamhet 
11 012 12 255  

Intäkter från 

certifieringstjänster 
868 1 038  

 

 Försvarsstandardisering  1.9.6

Försvarsstandardisering (FSD) håller samman gemensamma standardiseringsfrågor och 

tillhandahåller myndighetsgemensamma sekretariatsfunktioner i samråd med myndigheterna under 

Försvarsdepartementet och Kustbevakningen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

 

FSD tillhandahåller även de nationella försvarsstandarderna och godkänner certifieringar respektive 

ackrediteringar i enlighet med dessa. Dessutom tillhandahåller och administrerar FSD 

organisationsidentifieringsnummer - unika koder för märkning av gods till statsförvaltningen.  

 

Antalet inkomna ärenden till FSD har ökat, vilket bland annat beror på att Försvarshögskolan 

tillkommit som ny kund samt att standardiseringsverksamheten avseende nationella 

försvarsstandarder har kommit igång. FSD har också fått tillstånd att publicera Nato-standarder med 

informationssäkerhetsklassning Nato Unclassified, och göra dem tillgängliga digitalt via tjänsten e-

nav till myndigheter inom både civilt och militärt försvar. 

                                                      
13 MSB, Försvarsmakten, FRA, PTS, FMV/CSEC och Säkerhetspolisen. 

http://www.csec.se/
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Under året har FSD hanterat cirka 2 243 inkomna ärenden från myndigheter inom civilt och militärt 

försvar samt från deras leverantörer. 

 

Under 2015 utarbetades en ny ekonomisk modell för FSD. Verksamheten övergick 2016 från att 

finansieras via internorder, där kostnaderna fördelades på FMV timpris, till en ny finansieringsform 

som innebär att tjänsterna prissätts enligt självkostnadsprincip och att interna och externa kunder 

debiteras.  

 
Tabell 20. Ekonomiskt utfall av FSD verksamhet 

Verksamheten inom FSD (tkr) Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Kostnader för FSD 

verksamhet 
6 947 6 968 5 946 

 

 Försvarsunderrättelseproduktion  1.9.7

På uppdrag av Försvarsmakten har FMV bedrivit teknisk underrättelsetjänst till stöd för svensk 

utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. 

Arbetet har bedrivits inom ramen för regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten 

och uppgifterna har lösts i godtagbar utsträckning. Detaljer om årets produktion redovisas till 

regeringen i särskild ordning.  
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2 Effektivitet i verksamheten 

 Effektivitet mot kund  2.1

Under året redovisades 751 milstolpar med avseende på materiel- och/eller tjänsteleveranser till 

Försvarsmakten och övriga kunder. 

  

Stöd och verksamhet från Förråd, service och verkstäder (FSV) gentemot Försvarsmakten 

faktureras utifrån levererad tjänst (t.ex. fordonsreparation och inköpstjänst), således inte gentemot 

avtalad ”milstolpe” enligt ovan. Den totala kundfaktureringen uppgick till 16,4 miljarder kronor 

varav FSV utgör 1,6 miljarder kronor.  

 

Den större delen, drygt 14,8 miljarder kronor, av prestationerna åskådliggörs i tabell 21 i form av 

milstolpesleveranser och motsvarande stöd och verksamhet inom områdena anskaffning, 

ledningsstöd och driftstöd. 
 

Tabell 21. Leveranser till större värden per prestationsområde 

Anskaffning  Leveranser 

Utveckling JAS39 E Avser redovisning av status för utvecklingsprojektet 

JAS39E. 

Nya generationens ubåt A26 Delredovisning av genomförd verksamhet. 

Archer Leverans av 10 artilleripjäser och 24 

ammunitionshanteringsfordon  

JAS 39E Delredovisning genomförd verksamhet 

Ubåt Leverans av livstidsförlängning ubåten Södermanland. 

Projektering och konstruktionsöversyn Verksamhetsrapport 

Helikopter 14 Leverans av tre stycken sjöoperativa helikopter 14. 

Vidmakthåll flygvapnets 

stridsledningscentraler 

Leverans av typssystemet C2STRIC version 6.0. 

Införande på förband påbörjat. 

JAS39 Flygmaterielsystem 39 version 

20 

Avser leverans av Flygmaterielsystem 39 version 20 

vilket innebär ett förmågelyft för JAS39 C/D. 

Radarjaktrobot Meteor Leverans av stridsrobotar till JAS39. 

Erfarenhetsåtermatning 2012 - 2014 Avser leverans av Flygmaterielsystem 39 version 20 

vilket innebär ett förmågelyft för JAS39 C/D. 

Fordon för hemvärnet Leverans av 168 st gruppfordon Personbil 8C. 

Rapport metodförsök. 

Prototyp Sjuktransportfordon. 

Prototyp Logistik/Kvartermästarfordon. 

Insatsförmåga luftvärn Delredovisning av genomförd verksamhet. 

Helikopter 16 Redovisning av utbildningar och drift för operatören. 

Sonar 135 och 137 Leverans av Sonarsystem 135, utbildningsanläggning 

Sonarsystem 135/137, referensanläggning Sonarsystem 

135/137. 

IRIS-T/Robot 98 Leverans av robot 98. 

Vattenhanteringsmateriel Slutleverans av rullflakstankar 10m³ och 

vattenreningscontainrar. 

Personligt ballistiskt skydd (PBS) Leverans av 4 000 st kroppsskydd (KRSK 12). 
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Kropp 

Stridsledningssystem för bataljon  Anskaffningskostnad för del av stridsledningssystem 

Bataljon såsom maskinvara samt programvara (Ej 

integrerade i plattformar). 

Mörkerstridsutrustning grupp pluton Lätta IR-sikten och medeltunga IR-sikten, 

observationskikare och laser-avståndsinstrument. 

Skydds- och säkerhetsåtgärder 

Pansarterrängbil 203 

Leverans av modifieringspaket Pansarterrängbil 203. 

Utbildningsanläggning marinstrid Leverans av Stridsledningscentral (SLC) Koster, 

Metodträningsanläggning (MT) Koster, 

Befattningstränare (BFT) Sonar samt rapport över 

genomförd verksamhet. 

Utveckling krypto Delleverans för att vidmakthålla/utveckla 

kryptoprodukter. Support till Försvarsmaktens 

kryptosystem. Förstudie och konceptutveckling till nästa 

generation av kryptografiska produkter. 

Nytt fältfibersystem Materiel till fältfibersystem och materiel för 

spridningsnät till förband. 

Ammunition Leverans av ammunition till granatkastare och artilleri. 

Ledningsstöd Leveranser   

Vidmakthålla MINUSMA Vidmakthållande av insats i Mali. 

C4I Delredovisning. 

Snabb geoinfoförsörjning Delredovisning av genomförd verksamhet. 

Flygteknik Verksamhetsrapport. 

Systemledning gemensamt  Verksamhetsrapport. 

Systemledning  Verksamhetsrapport. 

Systemledning gemensamt Lägesrapport avseende målsättningsarbete. 

Teknisk underrättelsetjänst Produktion av tekniska underrättelsepublikationer. 

Stöd till förmågeinriktning Verksamhetsrapport. 

Vapenteknik- och skydd Delrapportering inom vapenteknik- och skydd. 

Vidmakthålla ledningsstöd gemensamt Delredovisning av genomfört vidmakthåll ledningsstöd. 

Uppdragsportföljledning Redovisning genomfört arbete i 

uppdragsportföljledning. 

Biojetbränsle JAS 39 Rapport över genomförd verksamhet. 

Tjänstestöd PRIO införande 5-6 Redovisning genomfört arbete kring tjänstestöd PRIO 

införande. 

Försvarsmaktens grunddataförsörjning Delredovisning genomfört arbete kring Försvarsmaktens 

grunddataförsörjning. 

Driftsstöd  Leveranser  

Underhåll helikopter 14 Anskaffning av materiel för drift av helikopter 14. 

Vidmakthåll JAS 39 Gripen Redovisning av verksamhet för driften av JAS39 C/D. 

Basuppdrag för verifiering och 

validering (VoV) 

Avser redovisning av genomförd VoV-verksamhet för 

JAS39. 

Strategisk transport Redovisning av genomförd verksamhet inom strategisk 

transport (SAC)  

Vidmakthåll stöd Försvarsmakten Lägesrapport utgående från genomförd verksamhet. 
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teknisk tjänst 

Basresurs provning Rapport över genomförd verksamhet. 

Vidmakthåll sjöstridssystem Vidmakthållande av sjöstridssystem, korvetter och 

minröjningsfartyg med tillhörande vapen och 

sensorsystem. 

Utvecklingsförmåga JAS39E Redovisning av förutsättningsskapande verksamhet vid 

industrin för att vidmakthålla och vidareutveckla JAS39. 

Vidmakthåll stridsfordonssystem Delredovisning genomförd verksamhet. 

Systemstöd undervattensvapen Delredovisning av genomförd verksamhet och rapport 

över genomförd statusundersökning torped. 

Generalöversyn typ Koster  Generalöversyn av fyra minröjningsfartyg typ Koster 

har genomförts under året. 

Systemstöd stridsvagn/stridsfordon Delredovisning genomförd verksamhet och rapporter. 

 

Renovering och modifiering vedettbåt 

typ Malmö 

Modifiering av korvetten HMS Stockholm. Efter 

modifiering benämns fartygstypen vedettbåt typ Malmö. 

Vidmakthåll flygbassystem Redovisning vidmakthåll av flygbassystemen. 

Vidmakthåll sonarsystem Hydra 

(släpsonar 135) 

Delredovisning. 

Utveckling av stödsystem FENIX  Lägesrapport utgående från genomförd verksamhet. 

Tillägg generalöversyn 

livstidsförlängning drivlina 

minröjningsfartyg typ Koster 

Minröjfartyg har modifierats/uppgraderats avseende 

VSP-aggregat (vertikalsnurrande propeller), 

styrutrustning och pjäsfundament. 

Vidmakthåll SWECCIS applikationer Delredovisning av genomförd verksamhet kring 

vidmakthållande SWECCIS applikationer. 

Vidmakthåll fasta nät Vidmakthållande åtgärder av FTN, Försvarets Telenät 

enligt delredovisning. 

Systemstöd Lägesrapport utgående från genomförd verksamhet. 

Vidmakthåll ubåtsräddningsfartyg 

Belos 

Vidmakthållandeåtgärder rörande BELOS. 

Livstidsförlängning Stridsbåt 90 

Amfibie 

Leverans av 12 stridsbåtar efter genomförda 

livstidsförlängande åtgärder. 

Systemstöd Unmanned Arial Vehicle Delredovisning genomförd verksamhet. 

Driftstyrning teknisk design Månatlig faktura 

Underhåll helikopter 14 Anskaffning av materiel för drift av Helikopter 14. 

Vidmakthåll korvett typ Visby Modifiering av framdrivningsmaskineri samt leverans 

av utbytesenheter och reservdelar till Korvett typ Visby. 

Generalöversyn typ Koster Modifiering av ett minröjningsfartyg typ Koster samt 

gyrobyte. 

Förråd, service och verkstäder 

Administrativt Stöd  

Ekonomiredovisning, reseadministration  

Förråd, service och verkstäder 

Fordonsbesiktning 

Grundtillsyn, kontrollbesiktning, trafiksäkerhetskontroll 

Förråd, service och verksstäder 

Arbetsplatsservice  

Förplägnad, lokalvård, logi, postservice  

Förråd, service och verkstäder Förrådstjänst, förnödenhetsredovisning  
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Förnödenhetsförsörjning  

Förråd, service och verkstäder 

Logistikkompetens  

Stöd till beredskap, miljöstöd  

Förråd, service och verkstäder 

Reservmateriel  

Reservmaterieladministration  

Förråd, service och verkstäder 

Transporter  

Godstransport skyddad  

Förråd, service och verkstäder 

Verkstadstjänst Luft  

Flygplan, ej materielspecifikt flyg  

Förråd, service och verkstäder 

Verkstadstjänst Mark  

Materielunderhåll, drift främre underhållsstöd (FUS)  

Förråd, service och verkstäder 

Verkstadstjänst Sjö  

Vapen minor marinen, sjösäkerhetsmateriel  

 

 Kundorderstock  2.1.1

FMV offertbereder efter förfrågan och överlämnar offerter till kunderna löpande under året. För 

Försvarsmakten görs detta i december varje år i en gemensamt avstämd produktionsplan. 

 

Vad avser stöd och verksamheter som Försvarsmakten önskar få utförda av FSV under det 

kommande verksamhetsåret beställs detta i december utifrån en definierad tjänstekatalog genom ett 

antal rambeställningar. I enlighet med givna delegeringar samt utifrån behov görs löpande 

beställningar (ordrar) under året. Beställningsläget stäms av periodiskt. Denna uppföljning görs med 

Försvarsmakten vid de månatliga så kallade produktionsuppföljningarna. Antalet uppdrag i 

kundorderstocken (741 stycken, varav 641 mot Försvarsmakten) har sammantaget minskat i 

förhållande till föregående år.
14

  

 

Avseende övriga kunder har nya eller förnyade behov av uppdrag offertförfrågats och avslutats i 

paritet med förra året. Gentemot FSV lades cirka 62 000 beställningar/ordrar löpande under året.  

 

Beloppsmässigt domineras orderstocken av uppdrag inom följande områden:  

 Anskaffning JAS 39E 

 Utveckling JAS 39E 

 Stödsystem JAS 39E 

 Anskaffning nästa generations ubåt (NGU) A-26 

 Anskaffning helikopter 14 

 Nytt lätt torpedsystem 

 Halvtidsmodifiering ubåt typ Gotland 

 Vidmakthåll stridsflygsystem 

 Renovering Stridsfordon 90 

 Renovering Stridsvagn 122 

 Vidmakthåll logistikledningssystem 

 

De närmaste årens leveranser och kundfaktureringar till Försvarsmakten domineras av framförallt 

JAS39E och NGU A-26.
15

 

                                                      
14 Antal uppdrag i kundorderstock, 2016-01-03 
15 Större uppdrag, 2016-01-03 
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Tabell 22. Kundorderstock 2016-12-31 (exklusive Förråd, service och verkstäder) 

 Försvarsmakten Övriga kunder Totalt 

Orderbelopp 

(mnkr) 

Antal 

KB 
Orderstock 

Antal 

KB 
Orderstock 

Antal 

KB 
Orderstock 

> 100 109 79 045 3 8 455 112 87 500 

> 50-100 75 5 164 0 0 75 5 164 

> 10-50 165 3 872 4 57 169 3 928 

0-10 292 751 93 57 385 808 

Totalt 641 88 831 100 8 569 741 97 400 
 
Tabell 23. Bedömd fördelning av kundorderstocken efter leveranstidpunkt (mnkr) 

År  2017 2018 2019 2020 2021-2029 Totalt 

Fördelad 

orderstock 
19 427 16 540 10 998 12 881 35 854 97 400 

varav 

Försvarsmakten 
18 253 15 724 10 220 12 078 31 489 88 831 

 

Kundorderstock 2016-12-31 Förråd, service och verkstäder 

Kundorderstocken definieras som gjorda rambeställningar (”budget”) i december månad i enlighet 

med FSV:s tjänstekatalog samt kvarstående öppna kundordrar (45 mnkr) per 2016-12-31. Volymen 

faktiskt gjorda beställningar/ordrar är avhängigt dagliga verksamheter och skeenden, varför 

rambeställningarna periodiskt kan revideras.  

 
Tabell 24. Rambeställningar Förråd, service och verkstäder (mnkr) 

Tjänsteområde 2015 2016 

Administrativt stöd  57 63 

Arbetsplatsservice  142 131 

Förnödenhetsförsörjning  354 334 

Logistikkompetens  31 40 

Reservmateriel  53 55 

Transporter  31 24 

Verkstadstjänst luft  107 98 

Verkstadstjänst mark  639 743 

Verkstadstjänst sjö  75 90 

Totalt  1 489 1 578 

 

 Leveranser  2.1.2

Leveranser inom FMV följs upp på två olika sätt, vilka är uppbearbetningsgrad och 

leveransförmåga. Inom FSV:s verksamhet mäts upparbetningsgraden, vilket innebär att 

verksamhetens leveranser mäts i rent ekonomiska termer. För övriga FMV mäts leveransförmåga, 

vilket innebär antalet genomförda leveranser till Försvarsmakten jämfört med antalet planerade 

leveranser som FMV åtagit sig att genomföra under aktuellt år.   

 

Detta betyder att mätetalen avseende leveranser för de olika verksamheterna inom myndigheten inte 

går att jämföra. Nedan följer en redovisning och analys av leveranser inom FSV. Därefter redovisas 

leveranser inom övriga FMV, vilka avslutas med en övergripande analys, inklusive vidtagna och 

planerade åtgärder för att säkerställa en god leveransförmåga. 
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Leveranser inom Förråd, service och verkstäder  
Den avgiftsfinansierade verksamheten inom ramen för FSV beställs av Försvarsmakten via 

rambeställning. Denna rambeställning nyttjas genom ett stort antal avrop. Under 2016 var dessa 

totalt cirka 62 000 beställningar/ordrar. Dessa är fördelade mellan materielunderhållsbeställningar 

och beställningar av servicetjänster. Leveranserna stäms kontinuerligt av mellan Försvarsmakten 

och FSV som leverantör i samband med betalning av faktura samt vid månadsvisa kundmöten 

mellan Försvarsmaktens förband och levererande enhet inom FSV. 

 

2016 års uppdateringar av systemen FSV POL och Försvarsmakten PRIO har medfört stopp vid ett 

antal tillfällen under året. Effekten för FSV:s leveranser blev förhållandevis små då endast 

leveransen av ekonomiredovisning, framförallt betalning av leverantörsfakturor, inte kunde hanteras 

på utsatt tid. Övriga leveransers framförhållning medförde endast små eller inga störningar. 

 

Reservdelsförsörjningen har under året varit en hindrande faktor för att nå optimal effektivitet i 

verkstäderna. Flödet fungerar dock bättre än tidigare och FMV fortsätter att söka lösningar för att 

förbättra försörjningen av reservdelar.  

 

Leveranser (leveransförmåga) inom övriga FMV 
Med FMV:s leveransförmåga avses antalet genomförda leveranser till Försvarsmakten jämfört med 

antalet planerade leveranser som FMV åtagit sig att genomföra under aktuellt år. Försenade 

leveranser från tidigare år som har inplanerats för leverans under 2016 ingår också i åtagandet. Vid 

beräkning av leveransförmågan undantas dock eventuella förseningar som har orsakats av kund.  
  
FMV levererar även materiell tillgänglighet till Försvarsmakten inom ramen för det ansvar för 

driftstyrning som överförts. Detta ingår för närvarande inte i mätetalet leveransförmåga. FMV 

utvecklar formerna för uppföljning av detta perspektiv för att i kommande årsredovisningar kunna 

återredovisa denna verksamhets resultat tydligt. Bedömningen är att under 2016 har den materiella 

tillgängligheten upprätthållits i enlighet med Försvarsmaktens beställning. 

 

FMV:s leveransförmåga, exklusive FSV, uppgick för år 2016 till 86 procent och innebär att det 

interna målet på 85 procent därmed har uppfyllts. Det baseras på ett leveransåtagande på 882 

leveranser och att 751 av dessa har genomförts under året. 
  
En leveransförmåga på 100 procent är eftersträvansvärt, men det är inte ekonomiskt försvarbart att 

upprätthålla resurser för att säkerställa detta. För att fastställa det interna måltalet för leverans-

förmåga gör FMV avvägningar mellan bland annat ekonomi, resursläge, produktionsportfölj och 

utvecklingsarbete. Mot bakgrund av detta var alltså FMV:s interna mål för leveransförmågan under 

2016 satt till 85 procent, precis som för de senaste fyra åren. Av tabell 25 framgår att resultatet 

ligger i paritet med 2015 då leveransförmågan uppgick till 87 procent och att målet för 2016 har 

överträffats. 
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Tabell 25. Leveransförmåga 
Leveransförmåga 

Aktivitet  
2012 2013 2014 2015 2016 

Leveransåtagande  949 909 969 874 882 
Genomförda 

leveranser  
839 785 759 728 751 

Förseningar  113 127 215 152 150 
Omförhandlingar 

med påverkan på 

resultatet för 

leveransförmågan 

(inom parantes 

anges det totala 

antalet 

omförhandlingar) 

84 (166) 86 (141) 28 (112) 66 (141) 47 (115) 

Leveransförmåga 

(procent)  
90 88 83 87 86 

 
Förseningar   
Under 2016 har FMV haft 150 försenade leveranser, vilket är i paritet med 2015. 

 

De försenade leveranserna delas in i tre huvudkategorier där den orsakande faktorn utgörs av:  

Externa leverantörer   

Ändrade förutsättningar från Försvarsmakten/kund  

Ändrade förutsättningar inom FMV  

 

Förseningar som leverantören orsakar beror främst på produktions- och kvalitetsproblem, 

underleverantörer eller att annan verksamhet prioriteras. Orsaker till förseningar står även att finna i 

upphandlingsprocessen där leverantörer till exempel inte lämnar giltiga anbud eller att det har 

förekommit tidskrävande överprövningar. Under perioden har 32 ansökningar om överprövningar 

inkommit. Jämfört med 2015 innebär det en minskning med 33 ärenden (se även avsnitt 1.7 

Överprövningar av upphandlingar). 

 

I de fall då Försvarsmakten orsakar en försenad leverans handlar det i huvudsak om försenade 

kravdokument eller regeringsbeslut alternativt att FMV inte får tillgång till efterfrågade resurser 

från Försvarsmakten som är en förutsättning för genomförandet av leveransen.  

 

FMV:s förseningar orsakas främst av att tidsramarna och kostnadsramarna för projekten varit svåra 

att prediktera. Andra orsaker till förseningar har varit problematik med resursallokering när 

produktionsplanen förändras med anledning av Försvarsmaktens ändrade behov samt att 

rekryteringsplaneringen inte har kunnat omhänderta vakanser i tillräcklig omfattning. I dialogen 

med Försvarsmakten har det dock inte bedömts att förseningarna fått betydande påverkan på 

Försvarsmaktens förmåga då Försvarsmakten har kunnat planera om sitt genomförande i tillräckligt 

god tid för att klara aktuellt förmågebehov.  

 

Omförhandlingar  
Antalet omförhandlade kundbeställningar har i jämförelse med 2015 minskat. Riktlinjer för när ett 

uppdrag får omförhandlas regleras i det samordningsavtal som finns upprättat mellan 

Försvarsmakten och FMV, vilket bland annat innebär att det numera inte längre medges möjlighet 
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att omförhandla förseningar som är längre än ett år. Sedan 2014 har FMV i stället hanterat sådana 

förseningar inom ramen för prognosarbetet. 
  

Det totala antalet omförhandlingar som har genomförts under 2016 är 115 stycken att jämföra med 

141 året innan. 47 omförhandlingar under 2016 uppfyller kriterierna som föranleder påverkan på 

leveransförmågan.  

 

Omförhandlingarna delas in i tre huvudkategorier där den orsakande faktorn utgörs av: 

 Externa leverantörer  

 Ändrade förutsättningar från Försvarsmakten/kund  

 Ändrade förutsättningar inom FMV  
  
Liksom föregående år står Försvarsmakten för de flesta omförhandlingarna (80 procent). Detta är en 

ökning från 2015 då Försvarsmakten stod för 72 procent av alla omförhandlingar.  
  
Till största delen beror dessa omförhandlingar på att uppdragen justerats gällande antalet leveranser 

eller förtydligats. Uppdragen kan även ha fått en ny inriktning eller målsättning. Inom flera 

områden har omstruktureringar genomförts för att uppdragen ska anpassas i tiden mot varandra på 

ett mer fördelaktigt sätt. Exempelvis kan det finnas ekonomiska fördelar om en anskaffning kan 

göras samordnad med ett annat uppdrag.  
  
I en del fall har inte Försvarsmakten kunnat bistå FMV med de resurser och den materiel som 

avtalats i uppdraget vilket har resulterat i en omförhandling. Några av omförhandlingarna är en 

konsekvens av att andra, av Försvarsmakten högre prioriterade uppdrag, kommit till FMV i form av 

så kallade särskilda offertförfrågningar, dvs. nya uppdrag under året. En del av dessa uppdrag 

ingick inte i FMV:s åtagande vid ingången av 2016 utan har tillkommit i produktionsplanen efter att 

en konsekvensanalys har genomförts. I vissa fall har det lett till omförhandlingar av lägre 

prioriterade uppdrag eller så har den särskilda offertförfrågan förändrat ett befintligt uppdrag så 

pass mycket att en omförhandling krävs. Andelen beslutade nya uppdrag på grund av särskilda 

offertförfrågningar från Försvarsmakten minskade med 36 procent från 2015 till 2016, från 95 

stycken till 61 stycken. 
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Diagram 3. Antal leveransförseningar för kundbeställningar mot Försvarsmakten per 
orsakad part januari – december 2016 

 
 
Diagram 4. Antal omförhandlade kundbeställningar per orsakande part januari - december 
2016. Kund Försvarsmakten 

 
 

Analys av FMV:s leveransförmåga och vidtagna åtgärder 
FMV:s leveransförmåga uppgick under 2016 till 86 procent vilket innebär att myndigheten 

överträffat sitt interna mål för 2016 om en leveransförmåga på 85 procent. 

 

FMV har kontinuerligt under året följt upp och analyserat leveransförmågan för att identifiera 

förbättringsområden. I detta arbete har det ingått genomförande av registervård för att säkerställa att 

analyserna baseras på korrekt information. 

 

Analysen av leveransförmågan har visat på att två produktionsområden står för en större del av 

förseningarna. Problemen inom dessa områden har utgjorts av bland annat resursallokering och 

leverantörsproblem, överklaganden samt kommersiella frågor. Åtgärder som har vidtagits för att 

komma till rätta med förseningarna är bland annat förbättrad koordinering av verksamheten, 

FM Kund
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kvalitetsgranskning av offerter, särskilda produktionsuppföljningar och tätare leverantörskontakter 

för att fånga upp befarade förseningar i tid och vidta preventiva åtgärder. Dessa åtgärder påbörjades 

redan under 2015 och har fortsatt genomförts under 2016.  

 

Vidare har FMV under 2016 fortsatt att utveckla formerna för produktionsstyrning och uppföljning, 

vilket har medfört en fortsatt förmåga att prioritera de leveranser som är viktigast för 

Försvarsmakten liksom att upptäcka och hantera avvikelser i ett tidigare skede. Under året har också 

ett nytt stödsystem för projektplanering, resurshantering och uppföljning implementerats, vilket 

underlättar den löpande projektuppföljningen och därmed möjlighet att korrigera avvikelser i tid 

och på så sätt säkra leveransförmågan. 

 

 Effektivitet och god hushållning  2.2

FMV ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet 

bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse 

med de två föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.  

 

De resultatindikatorer som FMV har valt att använda för detta syfte är 

 myndighetskostnad per debiterad timme 

 debiteringsgrad 

 effektivitet mot kund 

 

Det sistnämnda, effektivitet mot kund, består av följande delindikatorer 

 leveransförmåga  

 fakturering i förhållande till kundernas planering 

 

Tillsammans ger dessa resultatindikatorer en grund för att bedöma om verksamheten har bedrivits 

effektivt och med god hushållning.  

 

Verksamheten Förråd, service och verkstäder, FSV, övergick från Försvarsmakten till FMV 2013-

01-01. I och med detta har FMV utökats personellt och har ökade intäkter, kostnader och leveranser 

jämfört med tidigare år. För att möjliggöra analys och redovisa jämförelsetal så redovisas 

verksamheterna FMV exklusive FSV respektive FSV åtskilda i detta avsnitt avseende analysen av 

år 2016. De ekonomiska underlagen kommer ur respektive verksamhets ekonomisystem. När det i 

texten fortsättningsvis anges FMV avses FMV exklusive FSV. 

 

Från och med den 1 januari 2014 kom det från Försvarsmakten över personal från teknikkontoren 

och ett antal från högkvarteret vilket följer åtgärderna i omdaningen. Internt FMV överfördes 

personalen från upphandlingsenheten på FSV till det nybildade verksamhetsområdet Marknad och 

Inköp (M&I) och ett antal medarbetare överfördes till FSV.  

 

Den 1 januari 2015 genomfördes den sista verksamhetsövergången från 

Försvarsmakten, då 117 medarbetare inom främst lednings- och beställarfunktionerna inom 

flygverksamheten vid MSK Flyg överfördes till FMV. Därmed har den sista planerade, och de av 

regeringen beslutade, verksamhetsöverföringarna till följd av den förändrade uppgifts- och 

ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten och FMV genomförts. Internt FMV överfördes personal 

på FSV markverkstad i Skövde till T&E vilket omfattade cirka 20 medarbetare. Utöver detta 
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centraliserades verksamhetsnära HR och HR-administration till HR-staben vilket innebar att HR-

staben tillfördes 16 årsarbetskrafter. 

 

Under 2016 har FMV utökats med den verksamhet som överfördes från Försvarsexportmyndigheten 

enligt regeringens beslut om avveckling, vilket innebar att FMV utökades med motsvarande 17 

årsarbetskrafter. Internt har det skett övergång av verksamhet från T&E till FSV i Vidsel 

omfattande cirka 8 årsarbetskrafter samt övergång från FSV till M&I omfattande cirka 12 

årsarbetskrafter.   

 

I de fall förändringarna får påverkan för analysen så redogörs det för särskilt. 

 

 Myndighetskostnad per debiterad timme 2.2.1

FMV:s myndighetskostnad avser kostnader för personal, lokaler, utrustning och IT. Det är 

kostnaden för de resurser som krävs för att anskaffa den materiel och de tjänster som FMV:s kunder 

efterfrågar. Myndighetskostnaden täcks av det timpris som kunderna betalar.  

 

För att kunna jämföra myndighetskostnaden över tiden har FMV justerat den för extraordinära 

kostnader. Den har också fastprisberäknats med hjälp av olika index. 

 
Tabell 26. Kostnadsslag och omräkningsgrund 

Personal Timlöner inom staten, 

Konjunkturinstitutet 

Lokaler, resor, övrigt SCB, konsumentprisindex 

Resurskonsulter, tjänsteprodukter SCB, tjänsteprisindex 

 

Den första resultatindikatorn är myndighetskostnad i förhållande till antal timmar som debiterats 

mot kund. Myndighetskostnaden, efter justeringarna och fastprisberäkning, relateras således till de 

timmar som lagts ned på verksamhet direkt riktad mot kund. På detta sätt erhålls den genomsnittliga 

kostnaden för varje nedlagd timme mot kund. 

 

FMV:s mål är att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt genom att hålla myndighets-

kostnaden på en så låg nivå som möjligt. För att uppnå detta måste FMV ha god kontroll över 

lönekostnader och kostnaderna för lokaler och IT.  

 

Resultatindikatorn, myndighetskostnad per debiterad timme, är en bra indikator på FMV:s 

produktivitet eller så kallade inre effektivitet. Ju lägre indikatorn är, desto mer effektivt bedrivs 

verksamheten. Om myndighetskostnaden kan sänkas utan att det går ut över det antal timmar som 

debiteras kund minskar indikatorn och verksamheten effektiviseras. Om antalet timmar som 

debiteras kund stiger, givet en oförändrad myndighetskostnad, minskar också indikatorn och 

effektiviteten ökar. 

 

Ett förhållande som måste beaktas vid analysen av utvecklingen är att FMV:s anpassning mot nya 

krav innebär att den personal som rekryteras kan komma att ha högre lön än den personal som 

slutar. Detta kan göra att indikatorn inte sjunker så mycket som den annars skulle ha gjort. 

Utvecklingen av indikatorn måste därför följas och orsaker till förändring analyseras noggrant.  
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Myndighetskostnaden skulle kunna minska till följd av att antalet anställda sjunker. Detta ser 

positivt ut om enbart indikatorn myndighetskostnad per debiterad timme beaktas, men det kan 

resultera i att leveranserna till kund försenas. Därför kompletteras den med resultatindikatorn 

effektivitet mot kund, se nedan.  

 

I det följande redovisas inledningsvis utvecklingen av de olika delarna i myndighetskostnaden mätt 

i fasta priser. Därefter redovisas utvecklingen av de debiterade timmarna och slutligen utvecklingen 

av myndighetskostnaden i förhållande till de debiterade timmarna. 

 
Tabell 27. FMV myndighetskostnad16

  

Mnkr, 2016 års priser 2014 2015 2016 

Personalkostnader 1 447 1 560 1 607 

Lokaler 87 82 79 

Resor 13 13 13 

Inhyrd personal 55 36 20 

Tjänsteprodukter 232 230 247 

Övriga kostnader 56 46 46 

Totalt  1 890 1 966 2 013 

 

FMV 
Personalkostnaderna ökade från 1 560 miljoner kronor till 1 607 miljoner kronor. Antalet 

årsarbetskrafter (i genomsnitt) ökade från 1 927 till 1 956 vilket är en ökning på 29 årsarbetskrafter. 

Mätt per årsarbetskraft ökade personalkostnaden med 1,5 procent vilket till sin helhet förklaras av 

att personalkostnaden innehåller kostnaderna för tillfälligt anställda och dessa har ökat under 2016 

jämfört med 2015
17

. Rensar man för detta faktum är personalkostnaden för antal årarbetskrafter 

inklusive tillfälligt anställda oförändrad mellan åren. Orsaken till det ökade antalet årsarbetskrafter 

är bland annat verksamhetsövergången av som genomfördes den 1 januari 2016, då det kom över 10 

medarbetare från Försvarsexportmyndigheten. Internt har det skett övergång av verksamhet från 

T&E till FSV i Vidsel omfattande cirka 8 årsarbetskrafter samt övergång från FSV till M&I 

omfattande cirka 12 årsarbetskrafter. Utöver detta har antalet vakanser minskat något jämfört med 

2015.  

 

Lokalkostnaderna är 3 miljoner kronor lägre än föregående år. Minskningen förklaras av lägre 

hyreskostnader och lägre lokalunderhållskostnader.  

 

Kostnaderna för inhyrd personal inom den interna verksamheten har minskat relativt 2015. Behovet 

av tillfällig resursförstärkning varierar beroende på vakansläget eller om en särskild kompetens 

behövs. Minskningen jämfört med 2015 avser den minskade omfattningen av det pågående 

förändringsarbetet till följd av den förändrade uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan 

Försvarsmakten och FMV.  

 

Kostnaderna för tjänsteprodukter har ökat med 17 miljoner kronor jämfört med 2015. Ökningen 

förklaras framförallt av kostnader för konsulttjänster avseende Försvarsmaktens PRIO-system, både 

avseende införande 5-6 men också utredningar kopplat till den långsiktiga påverkan för FMV. 

                                                      
16 I löpande priser: 1 809 mnkr 2014, 1 918 mnkr 2015 och 2 013 mnkr 2016 
17 Antal tillfälligt anställda årsarbetskrafter i genomsnitt; 2015, 23 st och 2016, 49 st 
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Utöver detta har det tillkommit kostnader för nyetablerad verksamhet inom det kommersiella 

området samt även ökade kostnader för licenser inom IT.  
 

Tabell 28. FSV myndighetskostnad18
 

Mnkr, 2016 års priser 2014 2015 2016 

Personalkostnader 668 690 721 

Lokaler 101 89 67 

Resor 20 21 16 

Inhyrd personal
 

25 19 16 

Tjänsteprodukter 159 109 110 

Övriga kostnader 46 100 87 

Totalt  1 019 1 028 1 018 

 

FSV 

Jämfört med utfall 2015 har personalkostnaderna totalt sett ökat med 31miljoner kronor, vilket 

framförallt beror på att antalet årsarbetskrafter (i genomsnitt) har ökat från 1 260 till 1 331. Störst 

ökning har skett inom markverkstäderna, där också den största produktionsökningen har skett under 

året. Mätt per årsarbetskraft minskade personalkostnaden med 1 procent vilket förklaras av att 

rekryteringarna medför en sänkt medellön inom FSV.  

 

Den kraftiga minskningen av lokalkostnader relativt 2015 års utfall om cirka 22 miljoner kronor 

förklaras bland annat av avvecklingen av Flygverkstaden i Ronneby (11 mnkr) och av lokaler i 

Älvdalen som under året har nyttjats av Migrationsverket istället för FSV och där Migrationsverket 

har stått för kostnaden för dessa lokaler (4 miljoner kronor). Kostnaderna har också minskat under 

året då lokaler friställdes i Karlskrona i och med att Reseenhetens verksamhet där flyttade till 

Boden (1 mnkr). Utöver detta har införandet av komponentavskrivning på Fortifikationsverket 

inneburit att hyreskostnaderna har minskat vilket tillsammans med mediereglering ger cirka 6 

miljoner kronor lägre kostnader än 2015. 

 

Resekostnaderna har under 2016 varit nästan 5 miljoner kronor lägre än under 2015, vilket i första 

hand beror på en förändrad hantering inom Reseenheten avseende Försvarsmaktens rese- och 

logikostnader (4 mnkr) men till viss del också att resekostnaderna har minskat för FSV Försörjning 

samt FSV:s stabsfunktioner (totalt 1 mnkr). 

 

Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 3 miljoner kronor relativt 2015 års utfall vilket 

beror på minskat behov inom främst Ekonomiredovisningen, som en följd av rekrytering av egen 

personal istället för konsulter. Främsta anledningen till att resterande kostnader i FSV:s 

myndighetskostnad var högre 2016 jämfört med 2015 (12 miljoner kronor) är att under 2015 tog 

FSV en engångskostnad från Försvarsmakten för systemutveckling (IT) inom 

verkstadsfunktionaliteten i FSV POL. 

 

Den andra delen av resultatindikatorn, debiterade timmar, analyseras också för FMV och FSV var 

för sig.  

 

För FMV har de debiterade timmarna såväl som de totala timmarna ökat vilket förklaras av ett ökat 

antal årsarbetskrafter jämfört med föregående år. Vid analys av antalet debiterbara timmar per 

                                                      
18 Löpande priser: 980 mnkr 2014, 1 005 mnkr 2015, 1 018 mnkr 2016 
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årsarbetskraft måste hänsyn tas till timmarna som upparbetats av tillfälligt anställda, vilka är fler än 

föregående år. Sammantaget ger analysen att debiterbara timmar per årsarbetskraft har ökat jämfört 

med 2015. Ser man till det totala timuttaget per årsarbetskraft så har det ökat och ligger i stort sett i 

nivå med vad som kan förväntas relativt sjukfrånvaron.  

 

För FSV har de debiterade timmarna, totalt sett, ökat jämfört med 2015. Den största förändringen 

finns inom markverkstäderna och beror på upprampning i bemanning och produktion för att nå det 

högt uppsatta produktionsmålet gentemot Försvarsmakten. Debiterade timmar per årsarbetskraft har 

också ökat, vilket förklaras av produktivitetshöjande åtgärder inom flera avdelningar inom FSV. 

Det totala timuttaget per årsarbetskraft har även det ökat relativt år 2015. 

 

Hela verksamheten, FMV inklusive FSV, utgör grund för resultatindikatorn myndighetskostnad per 

debiterad timme. För år 2016 lämnades i årsredovisningen 2015 en prognos där indikatorn 

bedömdes till 719 kr i prisläge 2015, utfallet blev 717
19

 kronor också i prisläge 2015.  

 

Total budget för FMV:s myndighetskostnad 2017 tillsammans med beräknade debiterbara timmar 

bedöms ge att indikatorn ska uppgå till 747 kr i 2016 års prisnivå. Beräkning för 2018 är 738 

kronor, även det i 2016 års prisnivå.  
 

Tabell 29. FMV total20 myndighetskostnad per debiterad timme21
 

Fasta priser 2016 års nivå 2014 2015 2016 
2017 

Prognos 

2018 

Beräkning
22

 

Myndighetskostnad, tkr
23

 2 893 813 2 982 196 3 003 194 3 211 163 3 212 759 

Debiterade timmar 3 721 826 3 914 914 4 082 392 4 301 263 4 354 031 

Myndighetskostnad per 

debiterad timme, kr 

778 762 736 747 738 

 

I sammanställningen över väsentliga uppgifter redovisas myndighetskostnaden per årsarbetskraft, 

men FMV anser att indikatorn ovan är bättre för att följa effektivitet och god hushållning eftersom 

den beaktar hur många timmar som läggs på kärnverksamheten. 

 

 Debiteringsgrad  2.2.2

Den andra indikatorn som används är debiteringsgrad. Debiteringsgraden visar hur stor andel av 

medarbetarnas totala nedlagda arbetstid som används för verksamhet som debiteras kund. Den 

övriga tiden används för stödjande verksamhet som ekonomiadministration, infrastruktur, 

personaladministration, rättsfrågor samt information. Även kompetensutveckling och friskvård 

ingår i övrig tid. 

                                                      
19 Löpande pris: 736 kr    
20 FMV inklusive FSV 
21

  

Löpande priser 2014 2015 2016 
2017 

Prognos 
2018 

Beräkning 

tkr 2 773 938 2 912 185 3 003 194 3 296 496 3 390 374 

 745 744 736 766 779 

 
22 Beräkningen för år 2018 grundas på antaganden och får anses som preliminär 
23 Total myndighetskostnad är eliminerad för tjänster mellan M&I och FSV, 2014: 15 080 tkr, 2015: 11 316 tkr, 2016: 27 362 tkr 
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Debiteringsgraden ger en bild av hur effektivt FMV använder sin personal. Ju högre andel av 

arbetstiden som riktas mot kund och därigenom genererar intäkter, desto mer effektiv är 

verksamheten. 

  

Den visar delvis samma sak som myndighetskostnaden per debiterad timme. Om debiteringsgraden 

ökar, och allt annat är lika, förbättras även myndighetskostnaden per debiterad timme. 

Debiteringsgraden har fördelen att den är enkel att förstå och den används internt inom FMV för 

enheternas budgetering. Den används också för jämförelser inom FMV. 

 

Debiteringsgraden kan vara hög samtidigt som den totala arbetstiden mot kund minskar och därför 

är det en kompletterande indikator. Det totala antalet timmar som debiteras kund följs med 

myndighetskostnad per externt debiterad timme och leveranserna till kund följs med hjälp av 

leveransförmågan som redovisas längre ned. 

 

En restriktion för debiteringsgraden är balansen mellan den stödjande verksamheten och 

verksamheten riktad mot kund. För att åstadkomma en hög effektivitet krävs en genomtänkt 

fördelning mellan de timmar som debiteras kund och de timmar som används för stödverksamhet. 

Det finns således en gräns för hur hög debiteringsgraden bör vara. Den får inte vara så hög att det 

går ut över hur väl FMV klarar att sköta den egna förvaltningen rättssäkert och kostnadseffektivt. 

Exempel på sådana uppgifter är ekonomisk redovisning, att följa offentlighetsprincipen samt ha en 

god arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling. 

 

För FMV beräknades debiteringsgraden i budgeten 2016 till 76,2 procent, utfallet blev 75,7 procent. 

Anledningen till den lägre debiteringsgraden är framförallt att budgeterade årsarbetskrafter inte 

uppnåddes och att vakanserna till största del återfinns inom kärnverksamheten vilket innebär att 

andelen debiterbara timmar av totala timmar minskar.  
 

Tabell 30. FMV timmar och debiteringsgrad 

 2014 2015 2016 

Debiterade timmar 2 174 452 2 403 592 2 463 988 

Totalt antal timmar 2 907 294 3 147 332 3 255 641 

Andel, procent 74,8 76,4 75,7 

 

Debiteringsgraden för FSV uppgick till 76,1 procent 2016, vilket är en ökning jämfört med 2015. 

Dock nåddes inte den budgeterade debiteringsgraden på 76,6 procent, vilket dels beror på stoppet i 

produktionen inom flygverkstaden som en följd av förbudet från Flyginspektionen mot att frisläppa 

flygplan efter utfört underhåll och dels på att den högt uppsatta ambitionen inom markverkstäderna 

att öka produktionen ännu mer än vad som visade sig vara möjligt. 

 
Tabell 31. FSV timmar och debiteringsgrad 

 2014 2015 2016 

Debiterade timmar 1 547 374 1 511 322 1 618 404 

Totalt antal timmar 2 075 242 1 988 637 2 127 183 

Andel, procent 74,6 76,0 76,1 

 

Utfallet för FMV totalt
24

 blev 75,8 procent. För 2017 är debiteringsgraden budgeterad till 76,1 

procent.  

                                                      
24 FMV inklusive FSV 
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 Effektivitet mot kund  2.2.3

Den tredje resultatindikatorn, effektivitet mot kund, handlar om hur väl FMV uppfyller sina 

åtaganden och består av delindikatorerna:  

 leveransförmåga 

 fakturering i förhållande till kundernas planering 

 

Leveransförmåga 
 

FMV 

Med leveransförmåga avses antalet genomförda leveranser till Försvarsmakten jämfört med antalet 

planerade leveranser som FMV åtagit sig att genomföra under aktuellt år. Försenade leveranser från 

tidigare år som inplanerades för leverans under 2015 ingår också i åtagandet. FMV:s leverans-

förmåga för 2016 uppgår till 86 procent, vilket överstiger det interna målet med 1 procentenhet. Det 

baseras på ett leveransåtagande på 882 leveranser och att 751 av dessa har genomförts under året.  

 
Tabell 32. FMV leveransförmåga, procent 

Leveransförmåga 2014 2015 2016 

FMV:s leveransförmåga, procent 83 87 86 

 

Leveranser inom förråd, service och verkstäder (FSV) 

Inom denna verksamhet mäts verksamhetens leveranser i rent ekonomiska termer genom 

upparbetningsgrad. Detta innebär att mätetalen avseende leveranser för de olika verksamheterna 

inom myndigheten inte går att jämföra.  

 

Pågående förändringsarbete inom ramen för omdaningen av försvarslogistiken har inneburit 

effektiviserings- och rationaliseringsarbete inom FSV, se avsnitt 1.1.5. Verksamheten har under 

2015 kunnat behålla tidigare upparbetningsgrad trots minskade personella resurser vilket inneburit 

samma produktion till en lägre kostnad. 

 

Leveransförmåga redovisas närmare i avsnitt 2.1.2 Leveranser. 
 

Fakturering i förhållande till kundernas planering 

FMV fakturerar kunderna för genomförd verksamhet. Försvarsmakten faktureras löpande under året 

för genomförda leveranser samlade och summerade till milstolpar respektive för genomförda FSV-

tjänster.  

 

Faktureringen följs löpande inom FMV och i månadsvisa produktionsuppföljningar lämnas 

prognoser till Försvarsmakten, som har ett stort intresse av att få rättvisande prognoser och att 

faktureringen följer den planering som gjorts utifrån förutsättningar och styrningar i regleringsbrev. 

Mot denna bakgrund är det ett mål, på både kort och lång sikt för FMV att faktureringen följer 

Försvarsmaktens planering. 

 

Försvarsmakten anmälde år 2012 en osäkerhet avseende möjligheterna att såväl beställa som att 

ekonomiskt omhänderta genomförda leveranser inom materielförsörjningsområdet (exkluderat 

FSV) i den nära framtiden. En myndighetsgemensam överenskommelse tecknades och en 

arbetsgrupp tillsattes för att i görligaste mån balansera osäkerheten mot faktiska leveranser och 
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fakturering. I slutet av 2014 uppdaterades överenskommelsen så att den även gällde år 2015. Under 

2015 uppdaterades överenskommelsen igen för att ligga till grund för hantering av osäkerheter 

avseende faktiska leveransinnehåll och leveranstidpunkter under 2015 och 2016. 

 

Faktureringen 2016 ligger i nivå med föregående år både avseende materiel- och tjänsteleveranser 

och verksamheten inom FSV. Detsamma gäller faktureringen till övriga kunder.    

 
Tabell 33. FMV exklusive FSV fakturering till FMV:s kunder 

Fakturering till FMV:s kunder 

Löpande priser  
2012 2013 2014 2015 2016 

Mdkr 17,8 16,3 19,1 18,3 18,3 

Årsarbetskrafter 1 464 1 485 1 786 1 927 1 956 

Fakturerat per årsarbetskraft, mkr 12,1 11 10,7 9,5 9,3 

 

Tabell 34. FMV inklusive FSV fakturering till FMV:s kunder 

Löpande pris 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 

FMV FSV Totalt FMV FSV Totalt FMV FSV Totalt 

Mdkr 19,1 1,8 20,9 18,2 1,5 19,7 18,3 1,5 19,7 

Årsarbetskrafter 1 786 1 301 3 087 1 927 1 260 3 187 1 956 1 331 3 288 

Fakturerat (mnkr) 

per årsarbetskraft 

10,7 1,4 7 9,5 1,2 6,2 9,3 1,1 6,0 

 

 Sammanfattande bedömning  2.2.4

Verksamheten har under 2016 fortsatt arbetet med att omhänderta de stora utmaningar som de 

senaste årens förändringar medfört. Att genomföra ordinarie och tillkommande verksamhet med 

hög effektivitet med de förändrade ansvarsförhållandena mellan FMV och Försvarsmakten ställer 

höga krav på samtliga medarbetare och chefer.  

 

Ordinarie verksamhetsuppföljning har fortsatt att utvecklas under året och resulterat i en mer 

koncentrerad styrning inom några fokusområden. Liksom 2015 har fokus det senaste året legat på 

leveransförmåga, vakansgrad och sjukfrånvaro (se avsnitt 4.5). De aktiva åtgärder vad gäller 

leveransförmågan som vidtogs under 2015, och gav god effekt redan då, har fortsatt under 2016. Vi 

kan konstatera att leveransförmågan alltjämt överstiger det interna målet och därmed hålls på en 

fortsatt hög nivå. 

 

Sett till resultatet och utfallet i indikatorerna har FMV lyckats behålla en hög nivå som ligger i 

paritet med satta mål och lagd budget. Att myndighetskostnaden per debiterad timme minskar är ett 

tydligt tecken på ökad effektivitet. De små avvikelser som förekommer har rimliga förklaringar och 

bland annat märks en påverkan kopplat till vakanser i kärnverksamheten. Detta är något som FMV 

fortsätter att vidta åtgärder för att komma tillrätta med. Verksamheten inom FSV har fortsatt 

effektiviserats och redovisar återigen ett positivt ekonomiskt utfall. På det hela taget är resultaten 

positiva och påvisar att FMV lever upp till kraven på effektivitet och god hushållning.  

 

Under året har FMV utvecklat och ytterligare konkretiserat sin målbild, med utgångspunkt från 

myndighetens vision och regeringens beslut 2015 om en ny inriktning för perioden 2016-2020. 

Detta ska bidra till ytterligare tydlighet och möjlighet att följa upp och styra verksamheten 

framöver. 
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 Kostnad för prestationer  2.3

FMV ska redovisa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och 

kostnader. Kostnaden för prestationerna kan avse såväl kostnad per prestationsområde och år som 

en enskild prestations totala kostnad. Redovisningen lämnas enligt en indelning som myndigheten 

bestämmer. Kostnader för prestationer bör avse de förvaltningskostnader som kan hänföras till 

prestationerna. Vid längre projekt, bör kostnader från tidigare år som är hänförbara till prestationen 

inkluderas i redovisningen.  

 

Redovisningen av kostnaden per prestationsområde och år finns i tabell 1 på sidan 16. Nedan följer 

redovisning av kostnad per prestation. 

 

 Kostnad per prestation 2.3.1

Redovisningen av förvaltningskostnad och total kostnad per prestation görs i avsnittet nedan.  Det 

statliga regelverket innehåller ingen definition av förvaltningskostnad, vad FMV erfar. Statskontoret 

definierar förvaltningskostnader som de kostnader myndigheten har för drift och förvaltning, det 

vill säga kostnader för personal, lokaler, kontorsutrustning samt övrig administration. FMV 

använder Statskontorets definition av förvaltningskostnader för redovisning per prestation.  

 

 Kostnad per prestation FMV 2.3.2

På FMV sammanställs kostnader för drift och förvaltning, det vill säga kostnader för personal, 

lokaler, kontorsutrustning samt övrig administration som FMV:s myndighetskostnad. 

Myndighetskostnaden ligger till grund för beräkning av FMV:s timpris som debiteras på de 

kundbeställningar som FMV har. Genom timdebiteringen härleds FMV:s förvaltningskostnad till 

kundbeställningarna.  

 

FMV har sedan 2011 i årsredovisningen definierat prestationerna som de milstolpar som motsvarar 

leveranser från FMV till Försvarsmakten. Redovisningen har kommit att utökas med den 

verksamhet som tillkommit utifrån regeringens beslut om verksamhetsövergång inom ramen för 

OFL. För verksamheten Förråd, service och verkstäder, FSV har en särskild redovisning gjorts då 

milstolpeindelningen inte är tillämpbar för denna verksamhet.   

 

I denna årsredovisning och framöver har dock FMV valt att definiera prestationen som den 

verksamhet som årligen genomförs inom respektive materiel- och tjänsteområde. Dessa områden 

följer indelningen som Försvarsmakten har för klustrade materielkalkylobjekt men är kompletterat 

med FMV:s indelning av övrig verksamhet såsom export, anslagsverksamhet och verksamhet mot 

andra kunder än Försvarsmakten. Angreppssättet innebär, till skillnad från tidigare, att FMV inte 

följer projekten över tid från start till slut men FMV menar att eftersom i princip all verksamhet 

som FMV genomför löper över mer än ett år blir förordningsskrivelserna ändå svårtillämpbara ur 

detta perspektiv.  

 

Det finns flera orsaker till att FMV väljer att redovisa prestationer på ett nytt sätt. Dels har 

framtagningen av data varit väldigt komplex eftersom FMV:s redovisnings- och produktions-

ledningssystem inte hanterar en direkt uppföljning av tidsdebitering per milstolpe då denna inte är 

redovisningsbar utan är en avgränsning i tid som löper från förra milstolpen till dess att nästa tar 

vid. Detta gör att FMV, för att kunna härleda kostnaderna till milstolpen, genomfört en avancerad 
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och omfattande beräkning för att kunna möjliggöra redovisning av kostnader per prestation 

(förvaltningskostnad per milstolpe på kundbeställning). Dels har antalet beställningar från 

Försvarsmakten blivit färre och därigenom inneburit att verksamheten har omfattat mer vilket 

innebär att det blir färre milstolpar som kostnaderna fördelas på. Detta leder till att analysen inte blir 

relevant vid jämförelser över tid. Utöver detta har redovisningen endast omfattat prestationerna mot 

huvudkund Försvarsmakten vilket nu förändras genom det nya sättet som FMV har valt. Det nya 

redovisningssättet möjliggör också att FMV:s totala verksamhet kan redovisas samlat, dvs. behovet 

av särskild redovisning för verksamheten FSV utgår, vilket bedöms vara ytterligare en positiv 

effekt. 

 

Tabellen nedan redovisar förvaltningskostnaderna och total kostnad för åren 2014 – 2016 per 

materiel- och tjänsteområde för hela FMV:s verksamhet. Utfallet redovisas i löpande kostnader 

vilket innebär att kostnadsökningar till delar kan förklaras av höjda prislägen. 
 

Tabell 35. Förvaltningskostnader och totala kostnader per materiel- och tjänsteområde 

Mnkr 2014 2015 2016 
Materiel- och 

tjänsteområde 

Kostnad Förvaltnings-

kostnad 

Total 

kostnad 

Kostnad Förvaltnings-

kostnad 

Total 

kostnad 

Kostnad Förvaltnings-

kostnad 

Total 

kostnad 

Armé 4 100 760 4 860 2 589 713 3 302 3 159 717 3 876 

Marin 1 720 330 2 050 3 246 319 3 565 3 001 346 3 347 

Flyg 6 073 498 6 571 6 748 618 7 366 6 799 626 7 425 

Led 2 078 220 2 299 2 096 188 2 284 2 047 199 2 247 

Log  1 579 527 2 106 1 321 579 1 901 1 138 648 1 786 

Plan 169 191 360 613 222 836 378 241 619 

FoT 122 31 153 180 30 210 154 26 180 

Anslag 16 50 66 16 47 63 20 57 77 

Övrig verksamhet 1 196 70 1 267 1 186 90 1 276 1 155 107 1 261 

Provsystem 99 63 162 102 63 164 97 60 158 

Totalsumma 17 153 2 740 19 894 18 097 2 869 20 966 17 949 3 027 20 975 

 

Analys 
Kostnaderna består av kostnader för materiel och tjänster för leveranser till Försvarsmakten och 

andra kunder. Förvaltningskostnaderna består av den utdebitering av personal- och myndighets-

kostnader som sker via timpris. Över tid utgör andelen förvaltningskostnad av totala kostnader cirka 

14 procent. Ökningarna mellan åren består både av verksamhetsövergång men också av pris-

ökningar. Omslutning per materiel- och tjänsteområde varierar inte mycket mellan åren även om det 

finns skillnader. Till exempel så avser den höga kostnaden inom Arméområdet 2014 Pansar-

terrängbil 360 (AWV) och ökningen inom Marin mellan 2014 och 2015 anskaffning NGU A26. 

Förvaltningskostnaden inom flygområdet ökade mellan 2014 och 2015 på grund av verksamhets-

övergången för driftstyrning som skedde 2015-01-01. De totala kostnaderna i tabellen ovan skiljer 

sig från kostnaderna som redovisas i resultaträkningen med avseende på att timpriset inte fullt ut 

täcker hela myndighetskostnaden, vilket innebär att kostnaderna som debiteras ut på uppdragen är 

lägre. Denna hantering kommer av att FMV medvetet har belastat kostnaderna för utveckling och 

omställning mot det balanserade resultatet. Analys av myndighetskostnaderna finns inom avsnitt 2.2 

Effektivitet och god hushållning. 
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3 Intern styrning och kontroll  
 

Försvarets materielverk (FMV) leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar inför regeringen för att 

verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att 

myndigheten hushållar väl med statens medel i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515).  

 

FMV omfattas av kraven i förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603). Intern styrning 

och kontroll är den process som syftar till att styra och följa upp verksamheten i enlighet med 

myndighetsförordningens krav. I samband med upprättandet av årsredovisningen ska styrelsen 

uttala sig om den interna styrningen och kontrollen. 

 

 Styr- och kontrollmiljö  3.1

FMV:s verksamhetsledningssystem utgör en viktig del av myndighetens styr- och kontrollmiljö för 

att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll. Verksamhetsledningssystemet omfattar 

ledningens inriktning och styrning med bland annat myndighetens verksamhetsidé, mål, strategier, 

styrande dokument såsom arbetsordning (med ansvar och uppgifter, delegering av beslutsrätt etc.) 

policyer och beslut samt verksamhetsprocesser, checklistor och vägledningar. Inom styr- och 

kontrollmiljön innefattas också faktorer som myndighetens värdegrund, god förvaltningskultur, 

kompetensen hos medarbetarna i organisationen samt den uppmärksamhet och vägledning som 

ledningen ger.  

Med anledning av omställningsarbeten som genomförs inom FMV sker vid behov anpassningar av 

styr- och kontrollmiljön. Beslut har fattats om fyra olika styrformer: mål- och resultatstyrning, 

ekonomisk styrning, regelstyrning och kompetensstyrning. Styrformerna bildar tillsammans med 

gemensamma värderingar, arbetssätt och verktyg FMV:s verksamhetsstyrning. 

FMV:s verksamhetsplan, som beslutas av styrelsen, anger mål, inriktningar och prioriteringar för 

verksamheten. Vissa av dessa mål utformas så att de utgör övergripande mål. Generaldirektörens 

prioriterade mål är en nedbrytning av de mål som styrelsen har fastställt i verksamhetsplanen. 

Generaldirektörens ledningsgrupp konkretiserar målen i årliga prioriterade aktiviteter, uppdrag och 

nyckeltal som utgör ingångsvärden till nedbrutna verksamhetsplaner för verksamhetsområden och 

centrala stabsfunktioner.  

FMV har ett gemensamt ramverk och styrningar för krisledning både på central och lokal nivå i 

syfte att omhänderta särskilda händelser och störningar i verksamheten som ordinarie organisation 

inte kan hantera. 

FMV ska med mycket kort varsel genomföra av Försvarsmakten beställd verksamhet, huvud-

sakligen inom förråds-, service- och verkstadsfunktionerna. FMV har därför på uppdrag av 

Försvarsmakten en funktion för beredskaps- och insatssamordning som är tillgänglig 24 timmar per 

dygn året runt. 
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 Riskhantering  3.2

FMV utgår i sin riskhantering från COSO ERM (the Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, Enterprise Risk Management), ett ramverk för kontroll och styrning där 

riskhanteringen syftar till att minimera risker men också till att tillvarata möjligheter på bästa sätt. 

Riskhanteringen är integrerad i FMV:s löpande verksamhetsstyrning och ansvaret är tydliggjort i 

FMV:s arbetsordning. Målsättningen är att med ett enhetligt synsätt förbättra kontrollen över 

riskexponeringen, öka riskmedvetenheten, förbättra operativt beslutsfattande och ge stöd för 

strategiska beslut. Detta sammantaget ökar möjligheten att nå fastställda mål.  

 

FMV:s modell för riskidentifiering omfattar fyra riskkategorier – strategiska, ekonomiska, operativa 

risker och risker kopplade till regelefterlevnad. I samband med den årliga verksamhetsplaneringen 

genomförs förnyade riskanalyser i FMV:s olika verksamhetsområden och centrala staber. Samtliga 

risker som identifieras tilldelas en riskägare. Riskutvecklingen och genomförandet av beslutade 

riskåtgärder bevakas löpande.  

 

 Kontrollaktiviteter  3.3

Kontrollaktiviteter utförs bland annat för att följa upp att de regelverk som beslutats efterlevs och är 

effektiva. Vissa kontrollaktiviteter är inbyggda i styr- och kontrollmiljön genom de IT-baserade 

stödsystemen medan andra är manuella, till exempel att dualism tillämpas vid beslutsfattande.  

 

En viktig insats är att säkerställa att genomförda riskåtgärder har gett en sådan effekt att fortsatt 

exponering för risken ligger på en nivå så att verksamhetsmålen är möjliga att uppnå. 

 

 Information och kommunikation  3.4

En väl fungerande information och kommunikation både internt och externt är en förutsättning för 

en effektiv intern styrning och kontroll. FMV:s informationsstab förmedlar information om FMV:s 

verksamhet, svarar för mediakontakter, utarbetar och inför kommunikationsstrategier, riktlinjer, 

planer och verktyg samt ger stöd och råd i informations- och kommunikationsfrågor. En viktig 

informationskanal är FMV:s intranät och externwebb. På intranätet återfinns 

verksamhetsledningssystem och information om organisation, målbild, värdegrund och den 

pågående omdaningen av försvarslogistiken.  

 

FMV:s chefer ansvarar för att kontinuerligt förmedla information och att särskilda nätverk för 

erfarenhetsutbyte inom styrning och kontroll finns etablerade. I syfte att bredda kunskapen om 

intern styrning och kontroll sker kontinuerligt utbildning och information.  

 

 Regelefterlevnad  3.5

FMV har etablerat en systematik för att bevaka förändringen av och tillkommande nya 

författningskrav. Ansvariga finns utsedda i organisationen för att bevaka och kommunicera 

förändringar i lagstiftningen. Förändringar och tillägg integreras löpande i verksamhets-

ledningssystemet och alla anställda vid FMV har ansvar för att följa externa och interna regelverk.  
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 Uppföljning, övervakning och utvärdering 3.6

FMV har under året fortsatt att utveckla uppföljningen kopplat till mål- och resultatstyrningen. 

Uppföljning sker tre gånger per år, bland annat via analyser av resultat och utfall samt prognoser 

och strategiska och operativa överväganden. FMV:s riskbild och effekter av genomförda 

riskåtgärder är viktiga ingångsvärden för analyserna och FMV:s ställningstaganden. En särskild 

aktivitet benämnd ledningens uppföljning sker vid två tillfällen per år, varvid fokus ligger på att 

bedöma styr- och kontrollmiljöns ändamålsenlighet. Här beaktas även iakttagelser som lämnats i 

samband med extern och intern revision, arbetet med regelefterlevnad, status och effekter på 

verksamhetsutvecklingsplanen samt behov av justeringar av arbetsordningar och 

verksamhetsplaner.  

 

FMV:s övervakning av den interna styrningen och kontrollen sker genom egenkontroll i 

verksamheten, rapportering av avvikelser och genom revisioner. Revisionerna görs av 

Riksrevisionen, FMV:s internrevision men även av en särskild verksamhetsrevision som genomför 

granskningar på uppdrag av generaldirektören. Efter ledningens uppföljning i slutet av kalenderåret 

bereds underlag för att styrelsen i årsredovisningen ska kunna ta ställning till och bedöma den 

interna styrningen och kontrollen då även mål- och resultatuppföljningen beaktas. 
 

 Risker, händelser och förbättringsområden 3.7

De områden som fortsatt under året stått i fokus vid uppföljning har varit leveransförmåga, 

ekonomi- och resursstyrning, arbetssätt, roller och ansvar, sjukfrånvaro och prioritering av 

verksamhet. Risker och riskhanteringsåtgärder som bedömts som särskilt viktiga kopplat till dessa 

områden har följts upp och nödvändig styrning genomförts. Risker och riskhanteringsaktiviteter 

kopplade till höjd beredskap samt IT-infrastruktur och förvaltning har lyfts av flera av FMV:s 

verksamhetsområden och centrala staber.  

Under året har en översyn skett av FMV:s verksamhetsledningssystem. 

Åtgärder har under året vidtagits för att utveckla och stärka den interna styrningen och kontrollen 

med anledning av gjorda revisionsiakttagelser.  

En särskild aktivitet för att kartlägga kommande behov och strukturer vid höjd beredskap har 

genomförts under året. 

Myndigheten har system för elektronisk hantering av inkommande fakturor och det finns 

fungerande processer och rutiner. Utgående fakturor hanteras efter verksamhetsövergång och 

inrättande av verksamhetsområdet Förråd, service och verkstäder (FSV) den 1 januari 2013 i olika 

stödsystem. För FSV:s del har det skapats en systemlösning utgående från affärssystemet SAP, 

benämnd FSV POL, vilken har kopplingar mot Försvarsmaktens affärssystem PRIO. I huvudsak 

sker all fakturering från FSV POL till PRIO elektroniskt.  

Avseende övriga utgående fakturor från FMV:s andra produktionsledningssystem (PLS/Agresso) 

finns en lösning som inte är komplett och har därför inte tagits i bruk. Frågan kommer att 

omhändertas inom ramen för FMV:s långsiktig plan för förnyelse av FMV:s IT-landskap.  
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 Transparens  3.8

Utgångspunkten för FMV:s arbete med transparens och mot korruption är att anställda i offentlig 

sektor kan utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra. Därmed 

lägger FMV vikt vid att jobba inte enbart med att förhindra och åtgärda risken för mutor utan fokus 

läggs även på den statliga värdegrunden i stort, inklusive frågor om jäv och bisysslor m.m. FMV 

har arbetat aktivt med dessa frågor under många år och ett antal åtgärder har vidtagits vilka bland 

annat presenterades i årsredovisningen för 2015.  

 

Under 2016 har FMV uppdaterat relevanta interna regelverk och i samband med detta genomfört 

utbildningar för samtlig berörd personal. Detta inkluderar en omfattande utbildningsinsats i hela 

myndigheten avseende statens värdegrund med särskilt fokus på bland annat jäv, bisysslor och 

mutor.  FMV har också genomfört en omfattande intern genomgång av bland annat de nya reglerna 

om offentlig upphandling för att stärka det juridiska stödet till organisationen i och med 

ikraftträdandet av de nya lagarna på området.  

 

Vidare har FMV fört diskussioner om antikorruptionsfrågor med SOFF, Saab och BAE m.fl. 

 
 

 

  



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  85 (120) 

 

4 Medarbetare och arbetsmiljö 

 Kompetensförsörjningsstrategi för FMV 2015 till 2018  4.1

En förutsättning för att FMV ska klara sitt uppdrag är en väl fungerande kompetensförsörjning där 

kompetensfrågorna är en integrerad del av verksamhetsplaneringen. Kompetensförsörjnings-

strategin pekar ut tre viktiga områden som FMV ska ha särskilt fokus på.  

 

Kultur för ett FMV  

- Vi har en formulerad och implementerad gemensam kultur för ”ett FMV” 

- Vi har en tydlig och gemensam arbetsgivarpolitik som stödjer och utvecklar FMV till en 

attraktiv arbetsgivare 

 

Kompetensförsörjning 

- Våra verksamhetsområdens behov av utveckling och en aktiv kompetensplanering ska styra 

kompetensförsörjningen 

- Vi har ett utvecklat samarbete med Försvarsmakten i kompetensförsörjningsfrågor 

- Vi är en arbetsgivare som är öppen för att anställa nyutexaminerade 

- Intern rörlighet utvecklar både medarbetare och verksamhet 

 

Ledarskap 

- Vi väljer ut, utvecklar och följer upp våra chefer på ett systematiskt sätt. 

- Vi har och använder oss av verktyg för mål- och prestationsstyrning 

- Vi utvecklar verksamheten med ett ledarskap och medarbetarskap i samspel 

 

Under 2016 slutfördes arbetet med att utveckla FMV:s ledarskapsprinciper. Arbetet har även 

påbörjats med att implementera dessa i hela chefsförsörjningsprocessen så att ledarskapsprinciperna 

utgör underlag för såväl chefsrekrytering, utvecklingsinsatser samt utvärdering av chefer inom 

FMV. Arbetet med att utveckla en metod/tillvägagångssätt för att bedöma chefers förmåga i sin roll 

samt potential för framtiden har påbörjats. 

 

I syfte att ytterligare stärka kopplingen mellan verksamhetens krav och kompetensförsörjnings-

insatserna har ledningsgrupper, enheter och sektioner fortsatt erbjudits processtöd. Genom en metod 

för kompetensanalys i workshopform har verksamhetens krav och utmaningar kunnat kopplas till 

behov av kompetenser. Under 2016 har detta stöd bland annat gjorts till ledningsgrupper, enheter 

och sektioner i både kärn- och stödverksamheten. 
 

 Rekrytering och avgångar 4.2

 Rekrytering  4.2.1

Under 2016 har FMV genomfört 385 externa nyanställningar. Rekrytering har skett inom FMV:s 

samtliga verksamhetsområden. 
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Tabell 36. FMV:s rekryteringar 2016 
Verksamhetsområde Antal medarbetare 

FSV 193 

AL 82 

Centrala staber och MgU 25 

M&I 38 

T&E 17 

SPL 20 

Gripen 10 

 
Tabell 37. FMV:s personalstruktur perioden 2014–2016 

Kategori 2014 2015 2016 

Antal fast anställda, 

genomsnittsvärden under året 
3 154 3 266 3 386 

Andel kvinnor, procent 26 26 26 

Andel fast anställda över 55 år, 

procent 
26 26 26 

Andel fast anställda under 35 år, 

procent 
13 12 14 

Medelålder, fast anställda 48 48 48 

 

 Rörlighet  4.2.2

Rörligheten i form av spontanavgångar har under 2016 varit cirka 4 procent. Den interna rörligheten 

är viktig för utvecklingen av FMV och medarbetarna. FMV:s strategi är att alltid pröva möjligheten 

till omfördelning av arbetsuppgifter och intern rekrytering innan extern rekrytering påbörjas.  

 
Tabell 38. Avgångar perioden 2012 – 2016  

Typ av avgångar Antal avgångar per år Prognos 

avgångar  

2017 
2013 2014 2015 2016 

Pensionsavgångar 99 78 88 90 90 

Spontanavgång 103 102 150 151 150 

Övriga avgångar 26 26 34 43
25

 40 

Totalt 228 206 272 284 280 
 

 Verksamhetsövergångar 4.2.3

Under 2016 har FMV förberett verksamhetsövergång från SSC till FMV T&E, Vidsel. 38 

medarbetare har erbjudits verksamhetsövergång per 2016-04-01. 

 

 Omställning av verksamhet 4.2.4

FSV:s verksamhetsområdeschef beslutade om förändringar av arbetsort för FSV/Res verksamhet i 

Karlskrona. Beslutet fattades 2016-03-11 och innebar att FSV/Res verksamhet i Karlskrona 

upphörde och övertogs av resestöd i Boden. 

 

                                                      
25 35 officerare som återgått till Försvarsmakten, 4 avgångar pga av arbetsbrist, 4 avlidna 
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Omställningsarbetet har genomförts i samarbete med ansvariga chefer och information och 

förhandling har genomförts inom ramen för Arbetsgruppen för Trygghetsfrågor. Totalt omfattades 

18 medarbetare av omställningsåtgärder. 

 

 Bemanningsplanering för militär personal 4.2.5

Grunden för dessa tillsättningar är FMV:s bemanningsplanering. Formerna för detta regleras i 

överenskommelse mellan Försvarsmakten och FMV (SAMO). Behov av yrkesofficerare för 

tidsbegränsad anställning vid FMV redovisas i Försvarsmaktens personalförsörjningsplan. Endast 

befattningar angivna i personalförsörjningsplanen är aktuella för anställning med stöd av ”Avtal om 

tidsbegränsad anställning av yrkesofficerare i vissa fall”.  
 

Försvarsmakten och FMV genomför årligen en strategisk diskussion rörande FMV:s 

kompetensbehov på lång sikt. Myndigheterna håller varandra informerade om den löpande 

personalplaneringen avseende behovet av kompetens. Planering är ett viktigt underlag för 

myndigheternas långsiktiga personalförsörjning. Under 2016 har FMV och Försvarsmakten 

tillsammans arbetat med att förbättra bemanningsprocessen. 

 

För närvarande har FMV ett 50-tal vakanta YAM
26

-befattningar. Dialog pågår inom FMV och med 

Försvarsmakten hur detta ska omhändertas.  

 

 Attrahera framtida medarbetare  4.3

För att fortsatt kunna rekrytera nödvändig kompetens är arbetet med att sprida kunskap om FMV 

och myndighetens verksamhet av stor vikt. 

 

För att stärka ”arbetsgivarvarumärket” hos potentiella medarbetare har FMV medverkat vid flera 

arbetsmarknadsdagar samt även synliggjort FMV i form av annonser i olika typer av media både 

digitalt och i tryck. FMV:s arbete inom detta område har lett till att myndigheten har utsetts till 

”Karriärföretag 2016”. Utmärkelser av den typen är en draghjälp i det fortsatta arbetet. FMV har 

också tagit emot praktikanter från Tekniksprånget 

 

I arbetet med att marknadsföra FMV som arbetsgivare spelar FMV:s ambassadörer en viktig roll. 

Ambassadörsgruppen består av 27 personer och är en blandning av medarbetare med olika 

kompetenser.  

 

För att utvärdera resultatet av insatserna och som underlag för beslut om fortsatta insatser deltar 

FMV i Universums mätningar ”Företagsbarometern” och ”Karriärbarometern” som mäter vad 

studenter och ”Young Professionals” inom teknikområdet värderar hos arbetsgivare och i vilken 

utsträckning de upplever att olika arbetsgivare lever upp till detta.  

 

I förhållande till de yrkeskategorier FMV behöver rekrytera till verkstäderna har vi deltagit i 

aktiviteter på högstadieskolor. För FMV är det en utmaning att övertyga yngre ingenjörer och 

ingenjörsstuderande om att FMV har arbete att erbjuda dem. Vidare behöver myndigheten öka sin 

attraktivitet hos kvinnor.  

 

                                                      
26 Yrkesofficer annan myndighet 
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Under 2016 har FMV:s ranking i ”Företagsbarometern” förbättrats något, I ”Karriärbarometern” har 

FMV lyckats behålla samma ranking som föregående år. Den stora förbättringen jämfört med 

föregående år återfinns inom den så kallade internmätningen, vilken är en undersökning där 

medarbetare på FMV får bedöma sin arbetsgivare. Där har FMV gått från plats 77 till plats 43 och 

har därmed tagit sig in bland Top 50 i kategorin ”Sveriges bästa arbetsgivare”. 

 

 Kompetensutveckling   4.4

 Utbildningar för medarbetare 4.4.1

 

Utbildning kopplat till omställningsarbetet  
Som en följd av införande av PRIO version 5-6 som stöd för materiel- och underhållshanteringen 

inom FMV har flera olika utbildningar genomförts under Försvarsmaktens ledning. För den 

fortsatta användningen inom FMV kommer särskilda utbildningsaktiviteter att behöva utvecklas och 

genomföras. De kommer att så långt som möjligt genomföras i samarbete med Försvarsmakten. 
 

Fortsatt satsning på kärnkompetenser  
FMV har fortsatt att prioritera insatser för att utveckla kompetenserna inom kärnverksamheten och 

har även satsat på andra insatser för att utveckla den sammantagna förmågan.  

 

Under 2016 genomfördes ett stort antal grund- och fortsättningskurser inom projektledning, teknisk 

kompetens för högre systemnivåer och affärsmässighet. Certifieringsprogram enligt nationella och 

internationella standarder inom dessa tre områden säkerställer en fortsatt hög kunskapsnivå och en 

kvalitetssäkring av FMV:s förmåga inom dessa prioriterade områden. Effekten av dessa årliga 

utbildningsinsatser har under flera år bedömts vara god.  
 

Utvecklad förmåga att arbeta på den internationella arenan  
I syfte att stärka förmågan till samarbete över nationsgränserna i upphandling av försvarsmateriel 

har FMV sedan 2012 inom ramen för European Defence Agency (EDA) utvecklat och genomfört 

”European Armaments Cooperation Manager Course”. Utbildningen genomförs årligen under 

hösten i Bryssel och i partnerskap med ett annat europeiskt land. 

 
Utbildning av förråds- service- och verkstadspersonal  
FMV nyttjar Försvarsmaktens Tekniska Skolor (FMTS) för utbildning av förråds-, service- och 

verkstadspersonalen. FMV bidrar också med lärarinsatser. Utöver det har arbete påbörjats för att 

täcka utbildningsbehovet genom upphandling av andra aktörer. 
 

Ökad satsning på e-utbildningar  
Sedan 2014 har FMV satsat på att producera e-utbildningar som komplement till lärarledda 

utbildningar. Syftet är främst att nå medarbetare på ett mer effektivt sätt, då FMV är en geografiskt 

spridd organisation. Under året har e-utbildningar som riktar sig till samtliga medarbetare lanserats 

kring projekthantering (EPM 2013) och ärende- och dokumenthantering. Därtill har första delen av 

produktionen av FMV:s introduktionsutbildning som e-utbildning slutförts och arbetet fortsätter 

under 2017.  
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 Chefsutveckling 4.4.2

FMV har under 2016 fortsatt att genomföra ett antal aktiviteter i syfte att stärka och utveckla chefer 

i sin roll.  

 

Som ett led i arbetet med att långsiktigt försörja organisationen med chefer har en grupp 

medarbetare genomgått Basprogrammet, vilket är en förberedande chefs- och ledarutbildning. 

 

I samarbete med Arbetsgivarverket och andra myndigheter har ett flertal utvecklingsaktiviter för 

chefer utvecklats och genomförts. Ett pilotprojekt med dialoggrupper, där ett antal chefer från olika 

myndigheter träffas för att dela med sig av sina erfarenheter, har genomförts och utvärderingen 

visar på en mycket positiv och kostnadseffektiv chefsutvecklingsinsats. Planer för att starta 10 nya 

dialoggrupper pågår.  

 

Ytterligare myndighetsgemensamma aktiviter som har genomförts är utvecklingsprogram för Högre 

chefer i Staten, som riktar sig till chefer på generaldirektörs- och ledningsgruppsnivå, samt 

programmet Statliga Chefer i Samverkan som riktar sig till erfarna mellanchefer. FMV har vidare 

deltagit i mentorskapsnätverk där drygt 20 myndigheter ingår.  

 

FMV driver ett kvinnligt chefsnätverk dit myndighetens samtliga kvinnliga chefer är inbjudna. 

Syftet med nätverket är att stimulera nätverksbyggande mellan kvinnliga chefer, vilket är en viktig 

grupp för FMV. Under 2016 har även kvinnliga chefer från Försvarsmakten bjudits in och deltagit i 

syfte till att skapa kontakt och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. 

 

 Arbetsmiljö och hälsa 4.5

 Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket 4.5.1

FMV:s strategiska arbetsmiljöarbete har under året haft fokus på det förebyggande och främjande 

perspektivet utifrån ny föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social 

arbetsmiljö”.  

 

En partsgemensam arbetsgrupp tog fram ett informationspaket att användas i ledningsgrupper och 

på arbetsplatsträffar kring hur man tillsammans ska arbeta förebyggande utifrån de olika delarna i 

föreskriften.   

 

 Friskvård och hälsa 4.5.2

FMV fortsätter att erbjuda medarbetarna möjligheter till friskvård genom att tillhandahålla en 

webbaserad friskvårdsportal där det finns ett varierat och stort utbud av tjänster. Under 2016 

nyttjades friskvårdsportalen av 58 procent av FMV:s anställda. 

 

Förutom aktiviteter via friskvårdsportalen, som ska utföras på fritiden, erbjuds möjligheter att 

motionera i direkt anslutning till arbetet genom att använda de tränings- och gymfaciliteter som 

finns tillgängligt på de flesta orter där FMV finns. Förutsättningarna är att verksamhetens utförande 

medger detta. 
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 Sjukfrånvaro  4.5.3

FMV arbetar strukturerat och systematiskt med såväl uppföljning av långtidssjukfrånvaro som 

arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor i nära samarbete med företagshälsovården. Detta har 

inneburit möjligheter och stöd för cheferna att aktivt kunna fånga tidiga signaler på risker för 

ohälsa. 

 

Den totala sjukfrånvaron för FMV 2016 var 3,7 procent, vilket är en ökning jämfört med 2015. 

FMV:s sjukfrånvaro ökade även under 2015. Den totala ökningen sedan 2014 bestod till stor del av 

ökad långtidssjukfrånvaro. Ökningen har varit störst hos kvinnor och inom åldersintervallet 50 år 

och äldre.  

 
Tabell 39. Sjukfrånvaro inom FMV perioden 2014-2016  

Kategorier, procent 2014 2015 2016 

Totalt  3,1 3,4 3,7 

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 1,3 1,8 1,9 

Män 2,4 2,4 2,8 

Kvinnor 4,9 6,4 6,2 

Anställda yngre än 30 år 2,8 3,0 2,7 

Anställda mellan 30-49 år 3,0 2,9 3,2 

Anställda 50 år eller äldre 3,2 3,9 4,2 

 

Hälsoenkät om organisatorisk och social arbetsmiljö   

Med anledning av att FMV:s totala sjukfrånvaro successivt har ökat under en längre tid beslutades 

att en förebyggande och främjande insats skulle genomföras. En partsgemensam styrgrupp gav 

företagshälsovården i uppdrag att genomföra en hälsoenkät med inriktning mot organisatorisk och 

social arbetsmiljö. 

 

Urvalskriterierna för vilka enheter som skulle omfattas av enkäten var hög långtidssjukfrånvaro 

och/eller hög total sjukfrånvaro. Cirka 40 enheter om cirka 500 medarbetare omfattades. Enkäten 

genomfördes i april 2016 och resultatet har redovisats till chefer och medarbetare i form av 

workshops där man har fått möjlighet att tillsammans ta fram uppföljande åtgärder.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att orsaker till den ökade sjukfrånvaron sannolikt inte beror 

på en för hög arbetsbelastning utan snarare på andra faktorer inom den organisatoriska arbetsmiljön.  
 

 Mångfald och jämställdhet 4.6

En förutsättning för att kunna både attrahera och behålla medarbetare är att FMV har en arbetsmiljö 

som är öppen, tillåtande och accepterande. På FMV ska alla medarbetare ha likvärdiga möjligheter 

till karriär och kompetensutveckling, till en bra arbetsmiljö och likvärdiga löne- och 

anställningsvillkor. Under 2016 har FMV upprättat en ny plan för jämställdhet och lika villkor som 

tydliggör hur vi på FMV ska arbeta med dessa frågor. 

 

Jämn könsfördelning bland både medarbetare och chefer är ett prioriterat område och i 

verksamhetsuppföljningen till FMV:s ledning ingår en redovisning av könsfördelningen av både 

chefer och medarbetare på såväl myndighetsnivå som per verksamhetsområde.  



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  91 (120) 

 

 

Könsfördelningen totalt på FMV är en förhållandevis trögrörlig siffra. Fördelningen här är relativt 

oförändrad år från år. Andelen kvinnor på FMV 2016 uppgår till 26 procent. Bryter man ned siffran 

i arbetsområden så kan vi se att könsfördelningen skiljer sig mellan olika områden. Vi har 

arbetsområden som har en jämn könsfördelning men vi har också arbetsområden som har en väldigt 

ojämn könsfördelning. Det handlar både om arbetsområden med en majoritet män och om 

arbetsområden med en majoritet kvinnor.  

 

Andelen kvinnliga chefer uppgår för närvarande till 25 procent vilket är en ökning med 2 

procentenheter jämfört med 2015. FMV:s ledningsgrupp har en jämn könsfördelning. 
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5 Särskilda redovisningar  

 Säkerhetsskyddsavtal  5.1

FMV Säkerhetsskydd har under året bistått Utrikesdepartementet med stöd till NSA-funktionen. 

Arbetet har omfattat 28 arbetsdagar och har avsett stöd gällande industrisäkerhets- och 

informationssäkerhetsfrågor inom ramen för EU-rådets säkerhetskommitté samt stöd avseende att 

företräda Sverige vad avser såväl säkerhetskommittén som panelen för informationssäkerhet i 

europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency). 

 

På uppdrag av Försvarsdepartementet har verksamheten gett stöd avseende förhandlingar av 

generella säkerhetsskyddsavtal med Indien och Japan enligt: 

- Förarbete avseende förhandling av säkerhetsskyddsavtal med Indien. Regeringsbeslut 

Fö2009/1048/MIL, 2009-06-11, ”Bemyndigande att förhandla generella 

säkerhetsskyddsavtal” 

- Förarbete avseende förhandling av säkerhetsskyddsavtal med Japan. Regeringsbeslut 

Fö2003/2342/MIL, 2003-12-04, ”Tillstånd att få ingå generellt säkerhetsskyddsavtal med 

Japan” 

 

Arbetet med ovanstående avtal har omfattat 13 arbetsdagar. 

 

Det totala stödet till Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet räknat i antal arbetsdagar har 

varierat från 61 dagar år 2014 och 33 dagar år 2015 till 41 dagar år 2016. 

 

 Tjänsteexport  5.2

FMV ska enligt regleringsbrevet 2016 lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter 

i tjänsteexportverksamheten. FMV:s verksamhet avseende tjänsteexport under året omfattades av 

kvalitetssäkring för andra länder och internationell militär test-, övnings och utbildningsverksamhet 

(ITÖ) samt övriga tjänster till utländsk kund.  

 

Tjänsteexport vad avser ITÖ under 2016 omfattade försäljning av tjänster till Storbritannien, 

Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Österike, Polen, Tjeckien, Thailand 

Singapore, Danmark, Norge och Finland enligt tabell 1 nedan. ITÖ-verksamheten utförs av 

verksamhetsområdena Test och Evaluering respektive Förråd, service och verkstäder. 

 

Kvalitetssäkring för andra länder innebär att FMV, på utländska myndigheters begäran, övervakar 

svenska leverantörers kvalitetsverksamhet i lagda beställningar. Under 2016 har arbete genomförts 

mot länderna, Australien, Kanada och Tjeckien. 
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Tabell 40. Tjänsteexport 2013-2016 

   Tkr 2013 2014 2015 2016 

Kvalitetsäkring Intäkter 662 217 84 126 

  Kostnader -662 -217 -84 -126 

  Totalt 0 0 0 0 

ITÖ Intäkter 52 933 119 752 163 695 131 192 

  Kostnader -59 569 -112 608 -166 852 -117 619 

  Totalt -6 636 7 144 -3 157 13 573 

Tjänsteexport totalt -6 636 7 144 -3 157 13 573 

 

Test och evaluerings (T&E) ITÖ-verksamhet levererar ett täckningsbidrag till övrig verksamhet 

som annars skulle behövt höja priserna mot huvudkund Försvarsmakten med beloppen enligt 

tabellen nedan. 

 
Tabell 41. T&E:s ITÖ-verksamhet 2013-2016 

 Tkr 2013 2014 2015 2016 

Intäkter 46 009 87 158 81 552 98 521 

Särkostnader -26 781 -37 466 -49 659 -47 023 

Täckningsbidrag 19 228 49 692 31 893 51 497 

 

 Samverkan kring mäss- och konferensverksamhet  5.3

En del i samordningen av FMV:s internationella verksamhet är det årliga mässamordningsbeslutet, i 

vilket det framgår vilka mässor som är av strategisk betydelse för FMV, och därtill att samordna 

FMV:s aktiviteter för dessa vad gäller förberedelser, genomförande och uppföljning. 2016 

beslutades om åtta strategiskt viktiga mässor.  

 

För respektive mässa utses en planeringsansvarig som har i uppgift att, tillsammans med andra 

utsedda FMV-deltagare, genomföra minst ett förmöte med Försvarsdepartementets och andra 

myndigheters deltagare i god tid före avresa. FMV:s deltagande i mässor ska även koordineras med 

mässarrangör och berörd svensk försvarsattaché. Syftet med samordningen är att kunna uppnå 

största möjliga effekt och synergier utifrån myndigheternas ansvarsområden.  

 

För nationell samordning av mässor ansvarade tidigare Försvarsexportmyndigheten (FXM). Detta 

uppdrag har inte ålagts någon annan myndighet efter FXM:s nedläggning. FMV har koordinerat 

deltagande och gemensamma budskap för delegationerna vid DefExpo, Eurosatory, Farnborough, 

AUSA, Euronaval, MILCOM och I/ITSEC. FMV deltog inte på DSA. 

 

 Utsläpp av koldioxid från resor och transporter  5.4

FMV har i myndighetens regleringsbrev för 2016 fått i uppgift att i sitt arbete med att minska 

utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda den metodik som tagits fram inom ramen 

för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM, som drivs av Trafikverket. Ett flertal 

myndigheter har fått samma uppgift i sina regleringsbrev. REMM-projektet samordnar arbetet 
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mellan myndigheterna. Målet med REMM är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan 

myndigheterna.  
 

REMM handlar både om möteskultur och om tekniska lösningar. Tiostegsmetoden omfattar bland 

annat att analysera utgångsläget, etablera en arbetsgrupp, analysera tekniska förutsättningar och 

etablera styrmedel och rutiner för resfria möten. 

 

Utsläpp från tjänsteresor har bedömts som en betydande miljöaspekt i FMV:s senaste 

miljöutredning och enligt Naturvårdsverkets sammanställning av myndigheternas årsrapporteringar 

så tillhör FMV en av de myndigheter som redovisar högst totala utsläpp från flygresor. FMV har 

under året tagit fram en ny tjänsteföreskrift för möten och resor i syfte att skapa förutsättningar för 

att sänka FMV:s kostnader för tjänsteresor, minska resornas miljöpåverkan, effektivisera 

verksamheten samt säkerställa en säker arbetsmiljö för medarbetaren i samband med resor. 

Möjlighet ska finnas att närvara via telefon, video- eller webbkonferens när teknik finns tillgänglig.                                             

 

Under 2017 kommer en arbetsgrupp att bildas med representanter från flera delar av organisationen 

och arbetet med tiostegsmetoden kommer att påbörjas. FMV kommer också att fortsätta delta i det 

samarbete gällande resfria möten som har påbörjats inom försvarssektorn.  

 

 Ledtider för materielförsörjning  5.5

FMV har i myndighetens regleringsbrev för 2016 haft i uppgift att stödja Försvarsmakten i dess 

arbete med att, med utgångspunkt i relevanta, generella och tydligt definierbara tidpunkter, mäta 

och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen. Detta i syfte att korta ledtiderna från att materiel 

beställs tills dess att den är operativt tillgänglig för krigsförbanden. I uppgiften har det även ingått 

att fastställa och redovisa vilka ledtider som respektive myndighet är ansvarig för.  

 

Vid mätning av ledtider finns ett antal påverkansfaktorer som föranleder en kategorisering för att 

kunna jämföra olika mätresultat. En övergripande indelning i typ genomförs som i sin tur delas in i 

totalt elva olika underkategorier. Denna indelning genomförs av Försvarsmakten. 

 

Livscykeln för materielen utgör en naturlig grund för mätning av ledtider. Således har nio olika 

punkter, T1-T9, identifierats kopplade till så kallade grindbeslut, för mätning. Försvarsmakten 

ansvarar för ledtiderna behovsgenerering, alternativgenerering, realiserbarhetsbedömning och 

grindbesluten T1 till T3, T5, T7 och T9. FMV ansvarar för ledtiderna krav & design, beställning, 

upphandling, produktion samt överlämningsprocessen och grindbesluten T4, T6 och T8. Då 

implementeringen av grindbesluten ännu inte är fullt utvecklad inom Försvarsmakten har den 

påbörjade mätningen begränsats till att mäta ledtid mellan T3 - ÖB avvägning och/eller 

inplaneringsbeslut och T5 – Försvarsmaktens beställning till FMV. 

 

Vidare har en möjlig interaktion av den politiska nivån enligt SOU 2014:15, investeringsplanering 

för försvarsmateriel (IPU), beaktats vid val av ledtider. I samband med delårsredovisningen 2016 

har myndigheterna redovisat förslag på pilotprojekt där mätning enlig ovan har påbörjats.  
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 Övriga väsentliga händelser  5.6

Den 15 december lämnade utredningen Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till 

Förvarsmakten sitt betänkande Logistik för högre försvarsberedskap till regeringen. Utredningen 

föreslår bland annat att ansvaret för logistikförsörjningen och driftstyrning övergår till 

Försvarsmakten. Vidare föreslår utredningen en ny finansiell styrning genom att FMV, enligt 

förslaget, tilldelas ett myndighetsanslag samt disponerar medlen under anslaget 1:3 Anskaffning av 

materiel och anläggningar. 

 

FMV har haft en förordnad expert med i utredningen och har under 2016 kontinuerligt bistått 

utredningen med bland annat områdesspecifik kompetens och en stor mängd underlag. Ett 

remissvar på utredningens betänkande håller på att utformas och FMV kommer att lämna detta till 

regeringen i mars 2017. 
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6 Ekonomisk redovisning  
 

 Sammanställning av väsentliga uppgifter 6.1

 
Belopp i mnkr, löpande priser 2016 2015 2014 2013 2012 

            

Låneram i RGK för investeringar:           

 - beviljad 690 530 480 325 230 

 - utnyttjad vid årets slut 463 450 385 279 205 

Räntekonto i RGK: (Ej tillämpligt)           

Övriga kreditramar i RGK:           

 - beviljad 19 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

 - maximalt utnyttjad under året 10 654 10 011 8 196 2 868 4 387 

Räntekostnader avseende RGK,           

utfall           

 - lån till anläggningstillgångar -2 -1 2 3 3 

 - övriga krediter -22 -11 15 20 25 

 - räntekonto 0 0 5 11 13 

Ränteintäkter avseende           

 - räntekonto 16 7 1 7 20 

Avgiftsintäkter - budget 
1)

 18 156 20 332 20 022 18 367 17 853 

Avgiftsintäkter - utfall 21 113 20 889 19 763 18 068 17 616 

Anslagskredit - beviljad 3 2 2 2 2 

Anslagskredit - utnyttjad - - - - - 

Anslagssparande, utfall 5 4 5 2 6 

Intecknade framtida åtaganden
 2)

 68 582 66 803 60 551 54 913 31 548 

Medeltal anställda 3 386 3 266 3 154 2 933 1 529 

Genomsnittligt antal årsarbetskrafter 3 288 3 187 3 053 2 816 1 464 

Driftkostnader per årsarbetskraft, tkr 
3) 

 6 353 6 576 6 512 7 604 12 674 

Myndighetskostnad
 4)

 per           

 - årsarbetskraft, tkr  913 914 898 932 1 044 

 - dito prisläge 2016, tkr 
5)

 913 936 937 991 1 136 

Balanserad kapitalförändring 
6)

 -63 202 298 420 505 

Årets kapitalförändring 276 -46 -96 -122 -85 

 

1. Enligt regleringsbrev. 

2. Beloppet motsvarar de belopp av FMVs samtliga leverantörsbeställningar, som avser varor och tjänster som ännu inte har 

levererats till myndigheten. Definitionen avviker därför från den som finns given i ESV:s allmänna råd till 2 kap 4 § Förordningen 

om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) eftersom den avser endast anslagsfinansierad verksamhet. 

3. Enligt definition i ESVs föreskrifter till 2 kap 4 § FÅB. I driftkostnaden ingår kostnader för personal, lokaler, varor, materiel, 

tjänster och övrigt med beloppen i mnkr: 2016= 20 889, 2015=20 956, 2014=19 869, 2013=21 414, 2012=18 555.  

4. FMVs myndighetskostnad består främst av kostnader för personal, lokaler, utrustning och IT. Myndighetskostnaden är rensad från 

extraordinära poster som avsättningar för pensioner m.m.  

5. Sammansatt index (timpris, KPI och TPI) 

6. Balanserad kapitalförändring skiljer sig från summan av balanserad kapitalförändring och årets kapitalförändring för 2015 

eftersom den innehåller övertagen balanserad kapitalförändring på -240 598 tkr från FXM avseende 2015 samt att ett belopp 

motsvarande övertagen avsättning på 21 499 tkr för kostnader i samband med nedläggningen av FXM överförts till Kammarkollegiet. 
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 Resultaträkning 6.2

Belopp i tkr     2016-01-01   2015-01-01   

  
 

  2016-12-31   2015-12-31   

              

Verksamhetens intäkter 
 

          

Intäkter av anslag Not 1   75 727   62 156   

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 2   21 113 008   20 888 847   

Intäkter av bidrag Not 3   1 443   1 336   

Finansiella intäkter Not 4   64 518   22 186   

Summa verksamhetens intäkter 
 

  21 254 696 
 

20 974 525 
   

 
    

 
  

 Verksamhetens kostnader 
 

    
 

  
 Kostnader för personal Not 5   -2 368 192 

 
-2 243 805 

 Kostnader för lokaler Not 6   -465 870 
 

-483 296 
 Övriga driftkostnader Not 7   -18 055 252 

 
-18 229 035 

 Finansiella kostnader Not 8   -14 006 
 

-6 194 
 Avskrivningar och nedskrivningar Not 9   -75 401 

 
-57 693 

 Summa verksamhetens kostnader     -20 978 721   -21 020 023   

              

Årets kapitalförändring Not 10   275 975   -45 498   
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 Balansräkning  6.3

Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 
 

    

Immateriella anläggningstillgångar Not 11     

  Balanserade utgifter för utveckling 
 

6 398 5 089 
  Rättigheter och andra immateriella 
anläggningstillgångar 

 
0 34 

    6 398 5 123 

Materiella anläggningstillgångar Not 12     

  Förbättringsutgifter på annans fastighet 
 

230 830 219 920 

  Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 

227 828 216 348 

  Pågående nyanläggningar   12 525 18 664 

  
 

471 183 454 932 

Varulager m.m. 
 

    

  Varulager och förråd Not 13 118 668 113 135 

  Pågående arbeten Not 14 8 502 259 7 599 654 

  Förskott till leverantörer Not 15 4 073 709 4 323 197 

    12 694 636 12 035 986 

Kortfristiga fordringar 
 

    

  Kundfordringar Not 16 299 520 182 372 

  Fordringar hos andra myndigheter Not 17 3 622 368 3 907 537 

  Övriga kortfristiga fordringar 
 

12 086 45 771 

  
 

3 933 974 4 135 680 

Periodavgränsningsposter Not 18     

  Förutbetalda kostnader 
 

70 739 49 069 

  Övriga upplupna intäkter 
 

47 175 46 762 

    117 914 95 831 

Avräkning med statsverket 
 

    

  Avräkning med statsverket Not 19 -5 159 -4 269 

  
 

-5 159 -4 269 

Kassa och bank Not 20     

  Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret 
 

1 266 749 127 410 

  Kassa och bank 
 

47 944 140 765 

    1 314 693 268 175 

SUMMA TILLGÅNGAR   18 533 639 16 991 458 
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Belopp i tkr   2016-12-31 2015-12-31 

KAPITAL OCH SKULDER 
 

    

Myndighetskapital Not 21     

  Statskapital 
 

98 777 98 777 

  Balanserad kapitalförändring 
 

-63 195 201 402 

  Kapitalförändring enligt resultaträkningen 
 

275 975 -45 498 

    311 557 254 681 

Avsättningar 
 

    

  Avsättningar för pensioner Not 22 37 450 32 650 

  Övriga avsättningar Not 23 41 521 22 840 

  
 

78 971 55 490 

Skulder m.m. 
 

    

  Lån i Riksgäldskontoret Not 24 462 621 449 993 

  Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 24 7 306 592 5 257 521 

  Kortfristiga skulder till andra myndigheter Not 25 650 091 664 444 

  Leverantörsskulder Not 26 2 436 389 2 317 019 

  Övriga kortfristiga skulder Not 27 42 431 97 129 

  Förskott från uppdragsgivare och kunder Not 28 552 552 

    10 898 676 8 786 658 

Periodavgränsningsposter Not 29     

  Upplupna kostnader 
 

501 490 531 466 

  Förutbetalda intäkter avs. pågående arbeten Not 14 6 742 945 7 363 163 

    7 244 435 7 894 629 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER   18 533 639 16 991 458 

 

Ansvarsförbindelser 
FMV har två pågående rättsliga tvister. Om FMV förlorar dessa riskerar FMV att få utbetala ca 4,7 mnkr i 

skadestånd och rättegångskostnader. 
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 Anslagsredovisning 6.4

Redovisning mot anslag, tkr 

Anslag (ramanslag)/ Ingående Årets Indragning Totalt Utgifter Utgående 

anslagspost överförings- tilldelning   disponibelt   överförings- 

  belopp enligt regle-   belopp   belopp 

    ringsbrev         

Utgiftsområde 6 Försvar och       

 
    

samhällets krisberedskap        

 
    

Anslag 1:11 ap. 1       

 
    

Internationella       

 
    

materielsamarbeten,       

 
    

industrifrågor och       

 
    

exportstöd m.m. (ram) 1 251 46 588 0  47 839 -47 309 530 

        

 
    

Anslag 1:11 ap. 2       

 
    

Evaluering och        

 
    

certifiering av  IT-       

 
    

säkerhetsprodukter (ram) 3 018 13 822 -2 603 14 237 -10 217 4 020 

        

 
    

Anslag 1:11 ap. 3             

Exportrelaterad verksamhet (ram) 0 18 810 0  18 810 -18 201 609 

              

Anslag 1:12 ap. 1             

Försvarsexportmynd - del till             

Försvarsexportmyndigheten (2015) 12 468 0  -12 468 0 0 0 

              
              

Summa anslag 16 737 79 220 -15 071 80 886 -75 727 5 159 

 

Underutnyttjandet på ap2 beror på vakanser och fler externa uppdrag med mer intäkter, vilket medför att 

anslagsmedlen inte har förbrukats. 

 

 Villkor enligt regleringsbrev 

Anslag (ramanslag)/ Anslagskredit Anslags-  Indrag av 

anslagspost   behållning som anslagsbelopp 

    disponeras 2016   

    
 

  

1:11 ap. 1 1 927 3% 0     

    
 

  

1:11 ap. 2 572 3%                      0     

    
 

  

1:11 ap 3 778 Inget 0     

        

 
Redovisning mot inkomsttitel 
Inkomsttitel 
 

Beräknat 
belopp 

Inkomster 
 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

  
- 23 300 
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 Finansieringsanalys 6.5

Belopp i tkr   2016-01-01 2015-01-01 

    2016-12-31 2015-12-31 

        

DRIFT       

Kostnader  Not 30 -20 879 704 -20 966 842 

        

Finansiering av drift       

  Intäkter av anslag   75 727 62 156 

  Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 31 21 112 927 20 888 434 

  Intäkter av bidrag   1 443 1 336 

  Övriga intäkter   64 518 22 186 

Summa medel som tillförts för finansiering av drift   21 254 615 20 974 112 

        

Ökning (-)/minskning (+) av lager Not 32 243 955 345 715 

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Not 33  -722 982 1 224 685 

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Not 34 -1 014 200 -1 167 786 

        

Kassaflöde från/till drift    -1 118 316 409 885 

        

INVESTERINGAR       

  Investeringar i materiella tillgångar   -90 028 -127 255 

  Investeringar i immateriella tillgångar   -1 250 -1 356 

Summa investeringsutgifter   -91 277 -128 611 

        

Finansiering av investeringar       

  Lån från Riksgäldskontoret   41 588 87 050 

  - amorteringar   -28 960 -21 977 

  Försäljning av anläggningstillgångar   401 576 

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 13 029 65 649 

        

Kassaflöde från investeringar   -78 248 -62 962 

        

Förändring av likvida medel   -1 196 564 346 923 

        

        

Specifikation av förändring av likvida medel       

        

Likvida medel vid årets början   -777 599 -1 124 522 

        

Ökning (+)/minskning (-) av kassa och bank   -220 230 247 825 

Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos RGK   -975 444 98 464 

Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket -890 634 

Summa förändring av likvida medel   -1 196 564 346 923 

        

Likvida medel vid årets slut   -1 974 164 -777 599 
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 Redovisningsprinciper  6.6

Allmänt 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag. Belopp anges i tusental kronor (tkr) om inte annat anges särskilt.  

 

Övertagande av verksamhet 

FMV har från årsskiftet 2015/16 tagit över en del av verksamheten i den nedlagda 

Försvarsexportmyndigheten. Övertagandet har påverkat vissa balansposter och fört med sig en del andra 

konsekvenser i form av personal och verksamhetens omsättning. 

 

Redovisning av intäkter och kostnader 

FMV:s verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av FMV, dock inte 

i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av FMV.  

FMV disponerar, efter närmare inriktning från Försvarsmakten, även inkomster i form av viten, skadestånd 

och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i 

samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 tkr för ett enskilt 

kontrakt mellan FMV och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 

20 000 tkr ska anmälas till regeringen. Regeringen fattar därefter beslut om hur dessa inkomster ska 

disponeras.  

 

Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av 

rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 tkr ska anmälas till regeringen, som 

därefter fattar beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.  

 

FMV disponerar också tre anslagsposter under anslaget 1:11, Utgiftsområde 6:  

Ap. 1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m., 

Ap. 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter samt  

Ap. 3 Exportrelaterad verksamhet.  

 

Anslagsposten 1 ska användas för att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd till 

regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks 

förvaltningskostnader. 

 

Anslagsposten 2 ska disponeras av FMV för arbete med en nationell certifieringsordning för it-säkerhet i 

produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan, genomföra 

certifieringstjänster samt vara signatär och representant inom den internationella överenskommelsen för 

ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA) och motsvarande överenskommelse inom Europa (SOG-IS 

MRA). 

 

Anslagsposten 3 ska användas för tillhandahållande av exportrelaterad verksamhet. Inom ovan nämnda 

område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader. Anslagsposten får 

användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid 

Försvarsexportmyndigheten. 

 

Erhållna bidrag redovisas som intäkter av bidrag. Eventuella lämnade bidrag redovisas som övriga kostnader. 

 

Periodiseringsposter 

FMV periodiserar samtliga inomstatliga fakturor samt utomstatliga fakturor som överstiger 100 tkr som 

erhållits fram till brytdagen, men inte är kostnadsförda. Hänsyn tas också till de fakturor över 100 tkr som 
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ankommer veckan efter brytdagen, samt att det görs en uppbokning av levererade material och tjänster, där 

fakturan ej erhållits på värden som huvudsakligen överstiger 200 tkr. 

 

Redovisning av tillgångar och skulder 

Tillgångar värderas enligt försiktighetsprincipen till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. 

Fordringar värderas efter individuell bedömning till det belopp som beräknas inflyta. Skulder värderas till sitt 

verkliga värde.  

 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 

Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för myndighetens verksamhet under kommande år 

aktiveras som immateriell anläggningstillgång. Tillgångar överstigande 1 000 tkr aktiveras. 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre och 

med ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr redovisas som anläggningstillgångar. För förbättringsutgifter på 

annans fastighet är beloppsgränsen 1 000 tkr. 

 

Avskrivningar 

Avskrivningar görs enligt plan baserat på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska 

livslängd enligt följande: 

 

Immateriella tillgångar  5 år 
Materiella tillgångar: 
- Förbättringsutgifter på annans  
  fastighet  5-20 år 
- Maskiner och tekniska anläggningar  10 år 
- Datorer  3-5 år 
- Övrigt  5-10 år 

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet är kopplad till hyrestidens längd, dock minst 

fem år. 

 

Finansiering av anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar finansieras med avistalån i Riksgäldskontoret (RGK) med rörlig ränta.  

 

Övriga tillgångar och skulder 

Kundfordringar 

En individuell bedömning görs av kundfordringarna, varvid kända och befarade förluster beaktats. 

Nedskrivningar görs där så anses nödvändigt.  

 

Tillgångar och skulder i utländsk valuta 

Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta, såväl lång- som kortfristiga, redovisas i bokslutet i 

rapportvalutan omräknade till balansdagens kurs. Valutakursdifferenser redovisas som finansiella intäkter 

respektive kostnader under den rubrik där differensen uppkommit.  

 

Icke-monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas enligt anskaffningsvärdemetoden och 

redovisas i bokslutet i rapportvalutan omräknade till valutakursen vid anskaffningstidpunkten. Som icke-

monetära tillgångar klassas framförallt Förskott till leverantör, då detta förskott kan anses som varulager. 
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Valutariskhantering 

FMV ska för sin valutariskhantering använda sig av terminssäkring i Riksgäldskontoret. Terminssäkring får 

användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i 

valutariskhanteringen. FMV ska för redovisningen av valutariskhanteringen samråda med 

Ekonomistyrningsverket (ESV).  

 

Förskott till leverantörer i utländsk valuta som terminssäkrats hos RGK, värderas i bokslutet till terminskurs. 

 

FMS account 

Foreign Military Sales (FMS) account avser inköp av försvarsmateriel från försvarsmyndigheter i USA. 

Varje beställning hanteras som ett så kallat ”case” och betraktas som ett förskott med en betalningsplan. 

Förskotten består av en bunden och en fri del. Eventuella överskott vid avslut av ett FMS-case överförs till 

ett valutakonto.  

 

Varulager 
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde 

på balansdagen. Vid värderingen görs en individuell inkuransbedömning av varorna och värdering sker 

enligt först-in-först-ut-principen gällande Elektroshopens lager. För värdering avseende det i omfattningen 

avsevärt mindre lagret kontorsmaterial etc. används dynamisk genomsnitts-värdemetod. Förskott till 

leverantörer värderas till anskaffningsvärde vid utbetalningstillfället. 

 

Pågående arbeten 

Pågående arbeten (PGA) värderas i enlighet med 5 kap. 9 § förordningen om årsredovisning och 

budgetunderlag och intäktsavräknas löpande i de fall uppdragets slutliga resultat kan förutsägas med rimlig 

säkerhet.  

 

För att fastställa uppdragens slutliga resultat med rimlig säkerhet värderas PGA för både 

anskaffningsuppdrag och tjänsteuppdrag i den avgiftsbelagda verksamheten löpande i förhållande till 

gällande kundbeställningar. Till grund för värderingen av PGA används beställningarnas avtalade prismodell 

vilket är någon av de tre som FMV hanterar; löpande räkning, löpande räkning med tak och fast pris.  

 

För beställningar från Försvarsmakten finns ett samordningsavtal som reglerar omförhandlingar både 

avseende löpande avvikelser och vid slutleverans och i vilka fall FMV ska omhänderta den ekonomiska 

risken. Regleringen i samordningsavtalet begränsar befarade förluster till 10 procent av beställt belopp och 

maximalt 5 miljoner kronor, likaså gäller för ekonomiska överskott.  

 

Inom logistikstödet används rambeställningar som har en särskild hantering av differenser i förhållande till 

prismodellen i de fall sådana uppstår.  

 

Värdet på PGA beräknas utifrån hur stor del av de upparbetade kostnaderna som bedöms utgöra underlag för 

framtida intäkter. Beräkningen utgår ifrån parametrarna prognos intäkter och prognos kostnader ställt i 

relation till bokförda intäkter och bokförda kostnader. I de fall bokförda kostnader överstiger bokförda 

intäkter sker en intäktsperiodisering (ökning av intäkterna) och en tillgång under balansposten Pågående 

arbeten redovisas. I de fall bokförda intäkter överstiger kostnaderna redovisas en skuld (minskning av 

intäkterna) under posten Förutbetalda intäkter avseende pågående arbeten. 

 

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder som är ankomstregistrerade, men ej kostnadsbokförda, fram till och med brytdagen, 

redovisas som leverantörsskuld. 
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Undantag från EA-regler 

Enligt regleringsbrevet för 2016 gäller följande undantag från ekonomiadministrativa regelverket: 

 

Med avsteg från 25 a § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheten lämna ett förslag till 

regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till 

mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret.   

 

Regeringen medger att Försvarets materielverk medges undantag från 7 kap. 1 § 

kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende Elektroshopens lager, samt att detta lager ska redovisas 

som inte avkastningspliktigt statskapital. 

 

 Noter till resultaträkningen  6.7

Not 1 Intäkter av anslag 
Den största skillnaden mellan åren avser att FMV har fått en ny anslagspost (ap 3 Exportrelaterad 

verksamhet) för delar av den verksamhet som togs över från Försvarsexportmyndigheten som lades ned 

2015-12-31. 

 

(tkr) 2016 2015 

Ap 1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor 
m.m. 

47 309 50 939 

Ap 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 10 217 11 217 

Ap 3 Exportrelaterad verksamhet 18 201 0 

Summa intäkter av anslag 75 727 62 156 

 
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  
Under intäkter av avgifter och andra ersättningar redovisas fakturering för levererade tjänster och produkter. 

Prissättning av dessa leverabler sker enligt modell i samordningsavtal och de samlas tids- och volymmässigt 

till milstolpar. Försvarsmaktens möjligheter att finansiera leveranser begränsas av tilldelade anslag men även 

ytterligare begränsningar kan tillkomma t.ex. i form av utgiftstak. Undantag från prismodell kan då avtalas. 

 

(tkr) 2016 2015 

Intäkter varor och tjänster 19 332 659 19 703 347 

Förändring pågående arbeten  1 743 366 1 010 862 

Royalty 30 797 73 484 

Övrigt (viten, återvunna kundförluster m.m.) 6 186 101 153 

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 21 113 008 20 888 847 

 

Försäljningen av materiel till Försvarsmakten är högre 2016, medan tjänsteleveranserna är lägre. Totalt sett 

har försäljningen till Försvarsmakten ökat något mellan 2016 och 2015. Försäljningen till övriga kunder har 

ökat med ca 160 mnkr 2016 främst avseende fakturering till SAAB. Förändringen i försäljningen mellan åren 

avser huvudsakligen en minskning av faktureringen mot Försvarsmaktens anslag 1.3 Materielanskaffning, 

8,9 mdr kr (9,6 mdr kr), en ökning av intäkterna från anslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av 

materiel och anläggningar 6,9 mdr kr (6,3 mdr kr) och mindre förändringar som avser både ökningar och 

minskningar för övrigt 1,0 mdr kr (1,1 mdr kr) främst avseende anslag 1.1 Förbandsverksamhet.  

 

I posten ingår även upplupna och förutbetalda intäkter enligt värdering av pågående arbeten. Förändringen i 

pågående arbeten beror på att stora delar av de upparbetade kostnaderna 2015 och 2016 inte har fakturerats. 

Pågående arbete avseende Försvarsmakten är i det närmaste oförändrat med stora variationer mellan de olika 

anslagen. Pågående arbete avseende övriga kunder har påverkats med 0,7 mdkr på grund av att 
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avräkningsprinciperna gällande royalty och viten har ändrats. Förändringen av pågående arbeten har även 

påverkats av den förändrade redovisningsmetod av upparbetade kostnader avseende exportåtagande som 

FMV genomfört i förhållande till ingående balans ifrån FXM uppgående till 225 mnkr. 

 

Intäkter av royalty har minskat jämfört med föregående år. Viten är lägre 2016 jämfört med 2015, och även 

övriga intäkter har minskat. 

 

Not 3 Intäkter av bidrag 
I lönebidragsintäkterna ingår även sjuklöneutbetalningar. 

 

(tkr) 2016 2015 

Lönebidrag 1 443 1 336 

Summa intäkter av bidrag 1 443 1 336 

 
Not 4 Finansiella intäkter 
Främsta orsaken till årets ökade ränteintäkter i Riksgälden beror på ränteläget som ger ränteintäkter vid skuld 

på kontot och högre skuldsaldo. Orealiserade kursdifferenser redovisas på en gemensam KB. Kursdifferenser 

vid utlandsbetalningar redovisas mot respektive KB som projektkostnad och inte som kursdifferens under 

finansiella intäkter.   

 

(tkr) 2016 2015 

Ränteintäkter Riksgäldskontoret 44 838 18 755 

Dröjsmålsräntor 0 1 208 

Ränteintäkter på FMS account 5 276 1 493 

Övriga ränteintäkter 1 879 -6 037 

Kursdifferenser, intäkter 8 295 2 721 

Övriga finansiella intäkter 4 229 4 045 

Summa finansiella intäkter 64 518 22 186 

 
Not 5 Kostnader för personal 
Löner och sociala avgifter har ökat 2016 huvudsakligen på grund av löneökningen för året, men även på en 

ökning av antalet anställda under året.  

 

(tkr) 2016 2015 

Löner och andra ersättningar 1 524 654 1 442 607 

Sociala avgifter enl. lag och avtal 656 850 603 636 

Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt  104 737 104 198 

Övriga personalkostnader 81 951 93 364 

Summa kostnader för personal 2 368 192 2 243 805 

 

Arvoden till styrelsen redovisas i avsnitt 7. 
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Not 6 Kostnader för lokaler 
Minskningen i posten hyror avser huvudsakligen FSV där flera olika faktorer bidragit till förändringen, 

framförallt har Försvarsmakten övertagit lokaler, men FMV har även erhållit hyresåterbetalningar från 

Fortifikationsverket. 

 

(tkr) 2016 2015 

Hyror  439 123 455 037 

Underhåll  16 473 17 693 

Övrigt 10 274 10 567 

Summa kostnader för lokaler 465 870 483 296 

 
 
Not 7 Övriga driftkostnader 
Avseende varor och materiel avser förändringen både ökningar och minskningar. Den största minskningen 

ligger inom Ledningssystemmateriel, avseende Ledningssystem Armé. De största ökningarna ligger inom 

Marinmateriel, Flygmateriel inkl. Gripen och Markmateriel. Ökningarna inom Marinmateriel avser främst 

Ubåt- och ubåtsräddningssystem. Ökningarna avseende Flygmateriel avser främst Helikopter och Gripen. 

Ökningen inom Markmateriel avser främst Indirekt eld, men den uppvägs till stor del av en stor minskning 

avseende Fordonssystem. Övriga förändringar går åt bägge håll, men är inte alls i samma storleksordning. 

 

(tkr) 2016 2015 

Varor/materiel 11 709 928 11 154 192 

Tjänster:     

Inhyrd personal 169 721 194 491 

Tjänsteprodukter:     

Materielförsörjningstjänster 4 892 311 5 566 992 

Resekostnader 113 599 120 576 

Övriga köpta tjänster 1 095 822 1 108 175 

Summa tjänsteprodukter 6 101 732 6 795 733 

Summa tjänster 6 271 453 6 990 224 

Övriga kostnader 73 871 84 609 

Summa övriga driftkostnader 18 055 252 18 229 035 

 
Avseende inhyrd personal är det framförallt SPL, Markmateriel och GD som minskar medan FSV ökar.  

 

Avseende materielförsörjningstjänster går förändringarna åt båda håll, men den största  

förändringen avser Marinmateriel. Minskningen inom Marinmateriel avser främst Ubåt- och 

ubåtsräddningssystem (ny generation ubåt) där framförallt kostnader för projektering har minskat då 

projektet gått över i nästa fas. 
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Not 8 Finansiella kostnader  
Räntekostnader Riksgäldskontoret har ökat kraftigt på grund av att saldot har varit positivt under vissa 

perioder. Ränta på tillgångssaldo vid negativ räntesats bokförs som räntekostnad enligt Riksgäldskontorets 

uppgifter. De högre räntekostnaderna är hänförliga till exportåtaganden och ett högre positivt saldo på 

räntekonto under delar av året.  

 

Kursdifferenser avseende Foreign military sales redovisas på ett gemensamt uppdrag. Kursdifferenser vid 

utlandsbetalningar redovisas mot respektive KB som projektkostnad och inte som kursdifferens under 

finansiella kostnader. 

 

(tkr) 2016 2015 

Räntekostnader Riksgäldskontoret:     

Räntekostnader löpande kredit 1 204 0 

Räntekostnader räntekonto 2 517 262 

Summa räntekostnader Riksgäldskontoret 3 721 262 

Övriga finansiella kostnader:     

Övriga räntekostnader 1 177 52 

Dröjsmålsräntor 228 352 

Kursdifferenser, kostnad 8 880 5 529 

Summa övriga finansiella kostnader 10 285 5 932 

Summa finansiella kostnader 14 006 6 194 

 
Not 9 Avskrivningar och nedskrivningar 
Avskrivningar har gjorts enligt plan. Avskrivningsplanen baseras på nyttjandeperiod, individuellt bedömd för 

varje post i anläggningsreskontran. Avskrivningsplanen följer generellt de schabloner som finns angivna i 

avsnittet redovisningsprinciper. Ökningen från 2015 avser framförallt en större nedskrivning av en påbörjad 

anskaffning av radarsystem men även investeringar i provsystem på VerkO Test & Evaluering tidigare år 

som lett till högre avskrivningar.  

 

(tkr) 2016 2015 

Immateriella tillgångar 668 1 134 

Materiella tillgångar:     

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 343 16 210 

Maskiner och tekniska anläggningar 39 620 34 935 

Datorer 2 387 745 

Övrigt 3 398 4 669 

Summa avskrivningar, materiella tillgångar 61 748 56 559 

Summa avskrivningar 62 416 57 693 

Nedskrivningar 12 985  -  

Summa avskrivningar och nedskrivningar 75 401 57 693 

 
Not 10 Årets kapitalförändring 
Årets överskott avser framförallt en justering av övertaget resultat från FXM som hade en annan 

redovisningsprincip för exportprojekten. FXM redovisade inte pågående arbeten i projekten utan tog årets 

skillnad mellan bokförda intäkter och kostnader direkt mot sitt resultat. FMV har korrigerat för att 

åstadkomma att samma redovisningsprincip tillämpas inom FMV för samtliga projekt inklusive 

exportåtaganden (se även not 2). FSV har en resultatförbättring avseende framförallt ökad produktivitet, men 

även lägre lokalkostnader. Den negativa räntan och ett ökat kreditutnyttjande har gett större ränteintäkter än 

beräknat vilket har påverkat resultatet i hög grad positivt. 
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 Noter till balansräkningen 6.8

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar 
Posten avser anpassning och nyutveckling av datasystem för FMV:s verksamhet.  

 

Balanserade utgifter för utveckling (tkr) 2016 2015 

Ingående balans anskaffningsvärde 62 693 61 337 

Årets anskaffningar 0 0 

Pågående nyutveckling, årets anskaffning 1 944 1 356 

Årets avyttringar 0 0 

Utgående balans anskaffningsvärde 64 637 62 693 

Ingående balans ack. avskrivningar -57 604 -56 605 

Årets avyttring avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -635 -999 

Årets nedskrivningar            0                0     

Utgående balans ack. avskrivningar -58 239 -57 604 

Bokfört värde 6 398 5 089 

      

Balanserade utgifter för dataprogram (tkr) 2016 2015 

Ingående balans anskaffningsvärde 4 229 4 229 

Årets anskaffningar 0 0 

Pågående nyutveckling, årets anskaffning 0 0 

Årets avyttringar 0 0 

Utgående balans anskaffningsvärde 4 229 4 229 

Ingående balans ack. avskrivningar -4 195 -4 060 

Årets avyttring avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -34 -135 

Årets nedskrivningar 0 0 

Utgående balans ack. avskrivningar -4 229 -4 195 

Bokfört värde 0 34 

 

Not 12 Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter i annans fastighet avser huvudsakligen utgifter för renovering på Tre Vapen i Stockholm, 

men även för FSV:s lokaler.  

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet (tkr) 2016 2015 

Ingående balans anskaffningsvärde 365 109 337 426 

Årets anskaffningar 27 309 28 871 

Årets avyttringar -4 876 -1 188 

Utgående balans anskaffningsvärde 387 542 365 109 

Ingående balans ack. avskrivningar -145 188 -125 531 

Årets avyttring avskrivningar 4 819 1 048 

Årets avskrivningar -16 343 -20 705 

Utgående balans ack. avskrivningar -156 712 -145 188 

Bokfört värde 230 830 219 920 
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Maskiner, inventarier, installationer mm avser huvudsakligen investeringar i provsystem och andra 

investeringar avseende verksamheten T & E samt investeringar inom verksamheten FSV. 

 

En mindre del av FSV:s anläggningstillgångar är överförda från Försvarsmakten under året. Dessa är 

hänförliga till verksamhetsövergången 2013, ackumulerat anskaffningsvärde uppgår till 14 800 tkr (225 361 

tkr) med ackumulerade avskrivningar uppgående till 13 214 tkr (174 954 tkr). FMV har under året invärderat 

ett antal helt avskrivna anläggningstillgångar från Försvarsmakten, 49 100 tkr. Avyttringar avser till största 

delen oanvändbara tillgångar som kasserats på FSV och T&E. 

 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. (tkr) 2016 2015 

Ingående balans anskaffningsvärde 1 043 624 778 691 

Övertagande av tillgångar från andra myndigheter 18 788  0 

Invärdering AT utan restvärde 49 100  0 

Årets anskaffningar 55 350 281 357 

Årets avyttringar -32 300 -16 424 

Utgående balans anskaffningsvärde 1 134 562 1 043 624 

Ingående balans ack. avskrivningar -827 276 -627 685 

Övertagande AT från andra myndigheter -16 895  0 

Invärdering AT utan restvärde -49 100  0 

Årets avyttring avskrivningar 31 941 15 609 

Årets avskrivningar -45 404 -215 200 

Utgående balans ack. avskrivningar -906 734 -827 276 

Bokfört värde  227 828 216 348 

 

Pågående nyanläggningar (tkr) 2016 2015 

Ingående balans anskaffningsvärde 18 664 22 321 

Övertaget från FXM 1 070  0 

Årets anskaffningar 21 809 16 804 

Årets utrangeringar -763  0 

Årets nedskrivningar -12 985  0 

Årets aktiveringar -15 271 -20 460 

Summa pågående nyanläggningar 12 525 18 664 

 

Årets nedskrivningar avser radarstation på T&E som inte kunnat färdigställas på grund av leverantörens 

obestånd. 

 

Not 13 Varulager och förråd 

Den stora förändringen på förbrukningsmateriel T & E avser komponenter och reservdelar till 

målrobotsystem som anskaffats under flera år, men beslutats lagerföras under 2016. 

 

(tkr) 2016 2015 

Elektronikkomponenter, försvarets telenät 100 019 111 095 

Förbrukningsmateriel T & E 16 685 1 119 

Övrigt lager och förråd 1 964 921 

Summa varulager och förråd 118 668 113 135 
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Not 14 Pågående arbeten  

Värdering av pågående arbeten (PGA) har gjorts på kundbeställningsnivå (KB).  

Principen för värdering av PGA har begränsat förlusterna på beställningar från Försvarsmakten enligt 

reglerna i samordningsavtalet till maximalt 10 procent av beställt belopp eller 5 000 tkr.  

Förlustbegränsningen berör 6 kundbeställningar (4 kundbeställningar) och ökar FMV:s förväntade intäkter 

med 28 499 tkr (6 417 tkr). 

 

Not 15 Förskott till leverantörer 

Förskott till utländska leverantörer uppgår till 1 674 326 tkr, (1 611 522 tkr) varav 1 418 196 tkr (1 432 273 

tkr) avser FMS (Foreign Military Sales). Förskott till svenska leverantörer uppgår till 2 399 383 tkr 

(2 711 675) tkr. 

 

(tkr) 2016 2015 

Materiel och tjänster 4 073 709 4 323 197 

Summa förskott till leverantörer 4 073 709 4 323 197 

 
Förändringarna består huvudsakligen av förskott till SAAB AB och SAAB Kockum avseende projekt JAS 

39 E utveckling och tillkommande projekt ubåt A26.  

 

Not 16 Kundfordringar 

Posten består av kundfordringar avseende företag och privatpersoner som har ökat mellan åren framförallt 

beroende på exportåtaganden nu hanteras av FMV. 

 

(tkr) 2016 2015 

Kundfordringar   303 923 182 408 

Värdereglering kundfordringar -4 403 -36 

Summa kundfordringar 299 520 182 372 

 

Not 17 Fordringar hos andra myndigheter och övriga kortfristiga fordringar 

Här redovisas huvudsakligen kundfordringar på statliga myndigheter och ingående mervärdesskatt.  

 

(tkr) 2016 2015 

Kundfordringar statliga myndigheter 2 906 227 3 362 439 

Ingående mervärdesskatt 714 724 543 375 

Övriga kortfristiga fordringar 1 417 1 723 

Summa fordringar hos andra myndigheter 3 622 368 3 907 537 
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Not 18 Periodavgränsningsposter 

Under rubriken redovisas diverse förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Ökningen av Övriga 

förutbetalda kostnader under året avser licenser för datasystem. 

 

(tkr) 2016 2015 

Förutbetalda hyror 28 809 28 230 

Övriga förutbetalda kostnader 41 930 20 839 

Summa förutbetalda kostnader 70 739 49 069 

Övriga upplupna intäkter, ej statlig motpart 46 946 46 762 

Övriga upplupna intäkter, statlig motpart 228 0 

Summa upplupna intäkter 47 175 46 762 

Summa periodavgränsningsposter 117 914 95 831 

 

Not 19 Avräkning med statsverket 

Avräkning med statsverket 2016 2015 

Anslag i räntebärande flöde:     

Ingående balans -4 269 -4 903 

Övertaget anslagssparande från FXM -12 468 0  

Redovisat mot anslag 75 727 62 156 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -79 220 -65 131 

Återbetalning av anslagsmedel 15 071 3 609 

Inkomstitel:     

Redovisat mot inkomsttitel -23 300 0  

Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel 23 300 0  

Utgående balans -5 159 -4 269 

 

Medlen som redovisas mot inkomsttitel avser exportåtagandena. 

 

Not 20 Kassa och bank 

Ökningen av Övriga konton i RGK avser konton som övertogs från FXM avseende likvidhanteringen för 

exportåtagandena. 

 

Övriga valutakonton avser FMV:s avtal med NSPA och speglar aktuellt engagemang med olika delar av 

NSPA organisation samt ett konto för FMV:s engagemang i Mali.  Den största förändringen mellan åren 

avser utbetalning av medel till NSPA avseende SAC C17 NAMP på 69,3 mnkr. 

 

Samarbete avseende utveckling av Neuron under ledning av Frankrike har avslutats. FMV:s bankkonton i 

Frankrike hos CDC bank knutna till samarbetet har därför avslutats och restsaldo har återförts till Sverige/ 

FMV. Förändringen av FMS account fri del beror på att medel har återförts av US Government till Sweden 

account, vilket även gjordes 2015. 

 

(tkr) 2016 2015 

Kassa 45 51 

Övriga konton i RGK 1 266 749 127 410 

Valutakonton och konton för samarbetsavtal 15 439 23 356 

Övriga valutakonton 28 195 111 640 

FMS account fri del 4 266 5 718 

Summa kassa och bank 1 314 693 268 175 
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Not 21 Myndighetskapital 

Korrigering övertagande FXM avser övertaget balanserad kapitalförändring och kapitalförändring enligt 

resultaträkning för 2015 från FXM (se även not 2 och 10). 

 

Specifikation av myndighetskapitalet Statskapital 
Bal. kap. 
avgiftsfin. 
verks. 

Kapital-
förändring 
enl. RR 

Summa 

Föregående års UB 98 777 201 402 -45 498 254 681 

Korrigering övertagande FXM  0 -574 878 355 780 -219 099 

A Ingående balans 98 777 -373 476 310 282 35 582 

Föregående års kapitalförändring 0 310 282 -310 282 0 

Årets kapitalförändring 0  0 275 975 275 975 

B Summa årets förändring 0 310 282 -34 307 275 975 

C Utgående balans 98 777 -63 195 275 975 311 557 

 

Not 22 Avsättningar för pensioner  

Posten avser huvudsakligen avsättning för förtida avgång med pensionsersättning enligt det statliga 

trygghetsavtalet 14 §.  

 

(tkr) 2016 2015 

Ingående avsättning 32 650 39 978 

Årets pensionskostnad 21 412 11 466 

Årets pensionsutbetalningar -16 612 -18 794 

Utgående avsättning 37 450 32 650 

- varav särskild löneskatt 5 102 6 374 

 

Not 23 Övriga avsättningar  

Posten består dels av kompetensavsättningar inkl. den övertagna verksamheten och avsättning för 

avgångsvederlag. Övriga avsättningar avser avsättningar avseende organisatoriska förändringar vid FSV. 

 

Kompetensavsättning (tkr) 2016 2015 

Ingående avsättning 19 999 18 004 

Årets avsättning 4 622 4 403 

Årets kostnad -1 651 -2 408 

Utgående avsättning 22 970 19 999 

   

Övriga avsättningar (tkr) 2016 2015 

Ingående avsättning 2 841 2 841 

Årets avsättning 15 710 0 

Årets kostnad 0 0 

Utgående avsättning 18 551 2 841 

Summa övriga avsättningar 41 521 22 840 
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Not 24 Skulder till Riksgälden (RGK) 

Här redovisas skuld till RGK avseende lån till anläggningstillgångar, räntekontokredit samt den löpande 

kredit som FMV har för finansiering av leverantörsförskott och sedan 2016 även konton för exporthantering. 

 

I Regleringsbrevet för 2016 anges den totala krediten hos RGK utom lån till anläggningstillgångar som en 

övrig kredit. Den utnyttjade krediten om 7 306 592 tkr avser dels utnyttjande av krediten på räntekontot, 

3 010 777 tkr, krediten för finansiering av förskott till leverantör, 4 022 894 tkr samt kredit för 

exporthantering 272 921 tkr.  

 

Någon behållning på räntekonto finns inte varken 2015 eller 2016. Eftersom FMV inte har någon kreditram 

för räntekontokredit utan den ingår i ramen för övriga krediter redovisas det negativa saldot på räntekontot 

under övriga krediter i Riksgäldskontoret.  

 

Lån till anläggningstillgångar (tkr) 2016 2015 

Låneram 690 000 530 000 

Utnyttjad låneram  462 621 384 920 

Ingående skuld 449 993 384 920 
Övertaget från FXM 1 070 0  
Lån upptagna under året 40 518 87 050 

Årets amorteringar -28 960 -21 977 

Summa lån till anläggningstillgångar 462 621 449 993 

      

Övrig kredit (tkr) 2016 2015 

Kreditram 19 000 000 12 000 000 

Utnyttjad kredit  7 306 592 5 257 521 

Maximalt utnyttjad 10 653 855 10 011 169 

Maximalt utnyttjad, datum 2016-11-11 2015-11-13 

 

Not 25 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 

Övriga skulder 2015 100 000 tkr avser FXM och övriga skulder 2016 avser fakturering till Försvarsmakten 

där inte leveransen godsmottagits. 

 

(tkr) 2016 2015 

Leverantörsskulder 306 301 367 761 

Övriga skulder inomstatliga 40 565 100 000 

Utgående mervärdesskatt 262 423 147 843 

Sociala avgifter 40 801 48 840 

Summa kortfristiga skulder till andra myndigheter 650 091 664 444 
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Not 26 Leverantörsskulder 

Utländska leverantörsfakturor enligt reskontra uppgick till 495 844 tkr (429 981 tkr). Vid omräkning till 

balansdagens kurs värderades dessa till 492 366 tkr (426 901 tkr). Orealiserade kursdifferenser är uppdelade 

på intäkter och kostnader netto per valuta. 

 

(tkr) 2016 2015 

Leverantörsskulder 2 439 866 2 320 099 

Omvärdering utländska leverantörsskulder -3 477 -3 080 

Summa leverantörsskulder 2 436 389 2 317 019 

 
Not 27 Övriga kortfristiga skulder 
Här redovisas diverse skulder till personalen samt övriga skulder. Den huvudsakliga orsaken till 

förändringen av övriga skulder mellan 2015 och 2016 avser dels en ökning av personalskulder där 

personalens skatteskuld delvis var bokad som leverantörsskuld 2015 och dels en minskning genom 

utbetalning till NSAP avseende SAC C 17.  

 

(tkr) 2016 2015 

Personalskulder 39 766 27 286 

Övrigt 2 665 69 843 

Summa övriga kortfristiga skulder 42 431 97 129 

 
Not 28 Förskott från uppdragsgivare och kunder 
(tkr) 2016 2015 

Förskott från samarbetspartners 552 552 

Summa förskott från uppdragsgivare och kunder 552 552 
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Not 29 Periodavgränsningsposter 
Under denna rubrik redovisas diverse upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Den främsta orsaken till 

minskningen i posten jämfört med 2015 avser lägre reserveringar eftersom en större del leverantörsfakturor 

har attesterats. Den del av pågående arbete som avser skulder till kunder återfinns här. Den har minskat 

främst på grund av att en stor del av de ackumulerade intäkterna avseende viten och royalty betalades ut till 

Försvarsmakten 2016 och därigenom inte hanteras i värdering av pågående arbeten. Övriga förutbetalda 

intäkter statlig motpart 2016 avser huvudsakligen intäkter av royalty överstigande 20 mkr där hemställan har 

skickats till regeringen. 

 

(tkr) 2016 2015 

Ej statlig motpart:     

Interimsskulder övriga leverantörer 299 672 339 541 

Upplupna löner 9 972 10 634 

Semesterlöneskulder 121 526 115 029 

Summa upplupna kostnader, ej statlig motpart 431 170 465 204 

Statlig motpart:     

Sociala avgifter på upplupna löner 4 951 5 253 

Sociala avgifter semesterlöneskuld 58 465 55 457 

Interimsskulder statliga leverantörer 6 904 5 552 

Summa upplupna kostnader, statlig motpart 70 320 66 262 

Summa upplupna kostnader 501 490 531 466 

 
    

Förutbetalda intäkter avs. pågående arbeten 6 526 180 7 362 723 

Övriga förutbetalda intäkter, statlig motpart 215 227 439 

Övriga förutbetalda intäkter, ej statlig motpart 1 539 0 

Summa övriga förutbetalda intäkter  6 742 945 7 363 163 

Summa periodavgränsningsposter 7 244 435 7 894 629 

 

 Noter till finansieringsanalysen 6.9

Not 30 Kostnader 
Från kostnader enligt resultaträkningen dras avskrivningar och realisationsförluster.  

Förändringar av posterna avsatt till pensioner och övriga avsättningar återförs också från kostnaderna för att 

erhålla de kostnader som är likviditetspåverkande.  

 

(tkr) 2016 2015 

Kostnader enligt resultaträkning -20 978 721 -21 020 023 

Avskrivningar enligt resultaträkning 75 401 57 693 

Realisationsförluster 135 822 

Förändring avsatt till pensioner o. övr. avsättningar 23 481 -5 334 

Summa kostnader -20 879 704 -20 966 842 
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Not 31 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
Realisationsvinster tas bort ifrån intäkter enligt resultaträkningen. 

 

(tkr) 2016 2015 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 
resultaträkning 

21 113 008 20 888 847 

Realisationsvinster -81 -413 

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 21 112 927 20 888 434 

 
Not 32 Ökning/minskning av lager 
I förändring av lager ingår även förändring av förskott till leverantörer. Förändring av PGA redovisas i 

förändring av fordringar. 

 

(tkr) 2016 2015 

Förändring av lager -5 533 -10 560 

Förändring av förskott till leverantör 249 488 356 274 

Summa förändring av lager 243 955 345 715 

 
Not 33 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  
I förändring av fordringar ingår även förändring av periodavgränsningsposter och förändring av PGA. 

 

(tkr) 2016 2015 

Förändring av fordringar 201 706 1 631 207 

Förändring av periodavgränsningsposter -22 083 136 016 

Förändring av pågående arbeten -902 605 -542 537 

Summa förändring av kortfristiga fordringar -722 982 1 224 685 

 
Not 34 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 
I skulder m.m. ingår investeringslån och kreditsaldo på räntekonto som redovisas på annat ställe i 

finansieringsanalysen. Förutom förändring av skulder redovisas här även förändring av 

periodavgränsningsposter. 

 

(tkr) 2016 2015 

Förändring av skulder m.m. 1 890 815 227 642 

Justering för exportåtagande -272 921 0 

Justering för räntekontokredit -1 969 272 -98 464 

Justering för investeringslån -12 628 65 073 

Summa förändring skulder m.m. -364 006 194 250 

Förändring av periodavgränsningsposter -650 194 973 535 

Summa förändring av kortfristiga skulder -1 014 200 1 167 786 
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7 Styrelsen 
 
Ledande befattningshavare 

Namn  Bruttolön 

(kr) 

Månadslön 

(kr)  

Förmåner 

Göran Mårtensson, generaldirektör 

för FMV fr.o.m. den 1 februari 2016. 

1 415 071 126 000 35 815 kr (resa bostad-arbete) 

Dan Ohlsson, ställföreträdande 

generaldirektör för FMV 

Tillförordnad generaldirektör för FMV 

fr.o.m. den 1 september 2015 t.o.m. 

den 31 januari 2016. 

1 182 446 94 200 4 356 kr (bilförmån) 

 
Styrelsemedlemmar 

Namn Övriga styrelseuppdrag 2016 Arvode 

(kr) 

Jan Nygren 

Ordförande 

Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien 

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin 

Ordförande i PrimeKey Solutions AB 

Ledamot Consilio International AB 

Ledamot Cerise Reklam AB 

77 000 

Susanne Ås Sivborg 

Vice ordförande   

Ledamot Kungl. Tekniska högskolan (KTH)  

Ledamot i Arbetsgivarverket 

Ledamot SIQ 

Chef för den svenska delegationen vid 

Europeiska patentverkets förvaltningsråd (EPO) 

Chef för den svenska delegationen vid EU:s 

registreringsmyndighet för varumärken och 

mönster (design) (EUIPO) 

Ledare för den svenska delegationen vid FN:s 

immaterialrättsorgans generalförsamling (WIPO)  

50 000 

Anna Nilsson-Ehle 

  

Ledamot Rymdstyrelsen 

Ledamot Svensk Bilprovning AB 

Ledamot NTF Väst  

38 500 

Jan Thörnqvist 

Ledamot fr.o.m. den 1 juli 2016 

Ledamot i Försvarsmaktsledningen 19 250 

Göran Mårtensson 

Generaldirektör för FMV 

Ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademin Inget 

arvode 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 och 2 (hemlig) 
Redovisning av uppföljning av pågående större anskaffningar som regeringen specificerat i 

Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 2016. Redovisningen inkluderar en ekonomisk 

uppföljning av vad FMV fakturerat Försvarsmakten samt vad som utbetalats från FMV till 

leverantör/leverantörer för respektive anskaffning, vilka leveranser per anskaffning som 

mottagits från leverantör/leverantörer respektive genomförts till Försvarsmakten samt 

väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan. 

 

Bilaga 3 inklusive 4 underbilagor (hemlig) 
Redovisning av intäkter, kostnader och risker i samband med utveckling, vidmakthållande, 

försäljning och överlåtelse av materiel uppdelat per exportaffär.   
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ställning.  

 

Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande.  

 

 

 

 

 

Jan Nygren    Susanne Ås Sivborg 

 

 

 

 

 

Göran Mårtensson    Anna Nilsson-Ehle  

 

 

 

 

Jan Thörnqvist 

 

 

 

 

 

Stockholm den 17 februari 2017  



 
 

 

 

Öppen/Unclassified Bilaga 1 till årsredovisningen för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  1 (39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppföljning av pågående större 
anskaffningar 

 

 

 

 
 

 
  



 
 

 

 

Öppen/Unclassified Bilaga 1 till årsredovisningen för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  2 (39) 

 

 

1 Artillerisystem 08 (Archer) ............................................................................................................... 3 

2 Bandvagn 410 .................................................................................................................................... 4 

3 Pansarterrängbil 360 .......................................................................................................................... 5 

4 Radarjaktrobot Meteor ...................................................................................................................... 6 

5 Helikopter 14 ..................................................................................................................................... 7 

6 Helikopter 16 ................................................................................................................................... 11 

7 Korvett typ VISBY.......................................................................................................................... 13 

8 Nästa generations ubåt .................................................................................................................... 15 

9 HTM ubåt typ GOTLAND .............................................................................................................. 15 

10 Ersättning av lätt torped .............................................................................................................. 15 

11 Insatsförmåga luftvärn ................................................................................................................. 15 

12 Stridsflygplan JAS 39E ............................................................................................................... 16 

13 Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö ............................................................................... 17 

14 Anskaffning av personlig CBRN-skyddsmateriel ....................................................................... 18 

15 Informationsinfrastruktur ............................................................................................................ 20 

16 Satellitkommunikation ................................................................................................................ 22 

17 Uppgradering av stridsbåtar ........................................................................................................ 23 

18 Uppgradering av stridsvagn 122.................................................................................................. 24 

19 Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) ........................................................................ 25 

20 Stridsledningscentral ................................................................................................................... 27 

21 Materiel till Telekrigsbataljonen ................................................................................................. 31 

22 Anskaffning lastbilar ................................................................................................................... 31 

23 Brobandvagn ............................................................................................................................... 32 

24 Uppgradering av Stridsfordon 90 ................................................................................................ 34 

25 Mörkerstridsutrustning för grupp/pluton ..................................................................................... 36 

26 Anpassning telekom ledningsplatser ........................................................................................... 37 

27 Spaningsfartyg ............................................................................................................................. 39 

 

  



 
 

 

 

Öppen/Unclassified Bilaga 1 till årsredovisningen för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  3 (39) 

 

 

1 Artillerisystem 08 (Archer) 

 Definition av objekt 1.1

REMO Haubits 77B (Archer) omfattar REMO samt utveckling och anskaffning av 

ammunitionshanteringssystem och modularladdningar. 

 Projektuppföljning 1.2

Projekt ARCHER genomförs för att anskaffa 12 artilleripjäser ARCHER vardera till 91. och 92 

Artilleribataljon. Projektet har tom 2013 genomförts tillsammans med Norge som valde att avbryta i 

december 2013. Under 2015 har fyra förseriesystem används vid artilleriregementet med bra resultat. 

Industrins leveranser till FMV av seriesystem har påbörjats.  

FMV har lett förhandlingen kring avslut av liggande avtal inom ramen för det avbrutna samarbetet med 

Norge. Omförhandling mot Försvarsmakten och industrin har genomförts. Förberedelser för att kunna 

driftöverlämna ARCHER till Försvarsmakten har bedrivits, där arbete med att införa ARCHER i 

Försvarsmaktens stödsystem PRIO har utgjort en  betydande del av arbetet samt framtagande av 

auktorisationsunderlag för systemet. 

 

1.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. 10 st pjäser i slutlig 

seriekonfiguration har levererats till Försvarsmakten. 

 

1.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin - FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. 

Leverantören har till FMV levererat  

 24 ARCHER Ammunitionshanteringssystem 

 11 stycken seriepjäser ARCHER 

 13 stycken pjäser ARCHER (Som skall åter leverantören för konfigurationsensning) 

 Reservmateriel och verktygssatser för förbandets drift och underhåll 

 Dokumentation och publikationer för levererad materiel 

 

 Ekonomi  1.3

Anskaffningsobjektets ekonomi omfattas av sekretess och redovisas i hemlig bilaga. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 1.4

Informationen omfattas av sekretess och redovisas i hemlig bilaga. 
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2 Bandvagn 410 

 Definition av objekt 2.1

Redovisningen omfattar anskaffning av bandvagnar enligt regeringsbeslut 2011-02-03 

(Fö2010/1688/MFU) och 2013 (Fö2013/1275/MFU). Objektet Splitterskyddad bandvagn omfattar 

sammanlagt 150 st bandvagnar (Bv 410) i varianterna trupptransport, ambulans, ledning och logistik.  

Utöver dessa beställningar finns även en anskaffning av systemmateriel till Bv 410 som ej omfattas av 

denna redovisning. 

 

 Projektuppföljning 2.2

2.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Samtliga 150 stycken 

fordon är sedan tidigare levererade till FM. Under 2015 och 2016 har FMV genomfört och levererat 

retroaktiva åtgärder på samtliga vagnar för att uppnå slutlig konfiguration. 

 

2.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin - FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Samtliga 150 stycken 

fordon är sedan tidigare levererade till FMV. Under 2015 och 2016 har industrin genomfört och 

levererat retroaktiva åtgärder på samtliga vagnar för att uppnå slutlig konfiguration. 

 

 Ekonomi 2.3

Anskaffningsobjektets ekonomi omfattas av sekretess och redovisas i hemlig bilaga. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 2.4

Uppdrag att anskaffa Bv 309 ds 5&6 tillfördes FMV Produktionsplan 2008, PP08. Uppgiften var att 

anskaffa Bv 309 i 4 versioner, totalt 110 vagnar, med leveranser 2010 - 2012. Planen var att initiera 

offertframtagning hösten 2008 och offerera Försvarsmakten våren 2009. Nya målsättningsdokument 

från Försvarsmakten erfordrades inte, då uppgiften var att anskaffa befintliga Bv 309 i ytterligare antal. 

Planen att initiera hösten 2008 kunde inte genomföras pga Försvarsmaktens omplanering, då osäkerhet 

rådde kring vilken typ av bandvagn Försvarsmakten efterfrågade. 

 

Uppdraget överfördes till ny produktionsplan PP09, och planerades att initiera hösten 2009 och offerera 

hösten 2010. Omfattningen av uppdraget hade då utökats till att omfatta även systemmateriel. 

målsättningsdokument erfordrades fortfarande inte. Uppdraget överfördes till ny produktionsplan PP10, 

med ny tidpunkt för att initiera våren 2010 och offerera våren 2011. Målsättningsdokument för 

uppdraget fanns då med i Försvarsmaktens TTEM-plan, med leverans april 2010. 

Uppdraget utgår ur PP10, och överflyttas till ny produktionsplan PP11.  I PP11 skulle uppdraget 

initieras i februari. 

 

I början av juni 2011 inkom särskild offertförfrågan rubricerat ”AA.1393503 Ansk Bv ny” samt 

målsättningsdokument för uppdraget. Uppgiften hade nu ändrats till 48 stycken Bv ny i 4 varianter inkl. 

optioner på ytterligare fordon och underhållssystem. Denna särskilda offertförfrågan bereddes och 

beslutades tillföras PP11R. Uppdraget initierades i juni 2011, och offererades i december 2011 inkl. 

optioner för anskaffning av ytterligare fordon men utan underhållssystem (detta förfrågades och 
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beställdes i ett separat uppdrag vid samma tidpunkt). Uppdraget beställdes av Försvarsmakten i slutet 

av december 2011. 

 

Uppdraget omförhandlades under juni 2013. Huvudsaklig orsak till omförhandling var att åtagande mot 

industri att tillhandahålla GFA (Government Furnished Assets) inte kunde uppfyllas fullt ut. Det ledde 

till en kontraktsändring mot industrin där omfattningen av GFA reducerades samt de förseningar det 

orsakat justerades med nya leveranstidpunkter från industrin med storleksordning 3-4 månader. 

Omförhandling mellan FMV och Försvarsmakten omfattar motsvarande ändring i Försvarsmakten 

åtagande att leverera GFA.  

 

3 Pansarterrängbil 360 

 Definition av objekt 3.1

Försvarsmakten anskaffar nytt splitterskyddat fordon. Anskaffningen avser 113 fordon till 71.- och 12. 

Motoriserade skyttebataljonerna. Före 2015 levererades 42 fordon till 71.motoriserade skyttebataljonen 

och har ingått i NBG under första halvåret Under 2016 påbörjas utbildning och uppsättande av 12. 

Motoriserade bataljonen.  Behovet av 113 stycken fordon grundar sig på den organisation som var 

gällande vid framtagandet av RFQ hösten 2008. 

Anskaffning av systemmateriel har utökats inom ramen för liggande beställning av Patgb 360. 

 

 Projektuppföljning 3.2

3.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Sedan april 2013 har FMV 

levererat samtliga 113 fordon med tillhörande utbildning och systemmateriel till Södra Skånska 

regementet P 7. Under 2014 levererades 56 stycken fordon och i och med detta är samtliga 113 fordon 

levererade. 

 

Baserat på FMV systemsäkerhetsgodkännande har Försvarsmakten fattat beslut om användning (BOA) 

för Patgb 360 systemet. Formell överlämning av systemet påbörjades i mars 2014 och avslutades i juni 

2016. 

 

Initial underhållsberedning är genomförd och erforderlig underhållsmateriel för Försvarsmaktens 

verksamhet är levererad. I tillägg har en kompletterande underhållsberedning med väsentligt utökad 

omfattning genomförts under perioden Q3 2014 till Q1 2015. Resultatet från denna är under införande i 

underhållssystemet. 

 

Leverans av simulatorer för förarutbildning har genomförts till Försvarsmakten under 2015. Under 

2016 har FMV levererat del av systemmateriel, prototyp för mobil maskering samt maskeringssystem 

HTR (Heat Transfer Reduction) samt delredovisning av uppdraget. 

 

3.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. I mars 2013 levererades de 

första fordonen av Pansarterrängbil 360 systemet från Patria Land Services till FMV. Fordonen 

slutlevererades augusti 2014 varvid 109 stycken var fakturerade Försvarsmakten under 2014 och 4 

stycken var fakturerade Försvarsmakten under 2015.  
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Under 2016 har industrin succesivt levererat systemmateriel samt prototyper för maskering. 

Slutleverans av hela systemet inklusive underhållssystem, systemmateriel och dokumentation beräknas 

vara genomfört till Q4 2017. Denna förskjutning av tidpunkt för slutförande av verksamhet inom avtalet 

med leverantören orsakades bl.a. av den omorganisation och de personella neddragningar som 

genomförts hos leverantören under 2015.  

 

 Ekonomi 3.3

Anskaffningsobjektets ekonomi omfattas av sekretess och redovisas i hemlig bilaga. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 3.4

Jämfört med ursprunglig produktionsplan 2010 (PP10) försenades projektet 6 månader p.g.a. ett 

överklagande av tilldelningsbeslutet. Den reella projektstarten blev i och med denna försening 

januari 2011. 

Tidigare har omförhandlingar skett under februari 2012 med avseende på full kostnadstäckning 

för Försvarsmakten stöd till FMV i uppdraget och under december 2013 omförhandlades enligt 

SAMO2012. 

Under våren 2016 genomfördes en omförhandling av uppdraget som innebär ett tillägg av 

uppgifter avseende kamouflage-kit och anskaffning av ytterligare systemmateriel. De 

tillkommande uppgifterna ska lösas inom nuvarande ekonomiska ram. Omförhandlingen innebar 

att sluttidpunkten för uppdraget försköts från juni 2016 till december 2017. 

 

4 Radarjaktrobot Meteor 

 Definition av objektet 4.1

Redovisningen långräckviddig flygburen jaktrobot omfattar anskaffning och integration av ny 

radarjaktrobot, METEOR, till JAS 39C/D och JAS 39E. 

 

 Projektuppföljning 4.2

Den 14 juni 2001 fattade regeringen beslut kring utveckling och integration av ny radarjaktrobot för 

JAS 39 Gripen.
1
 

 

FMV har inom ramen för regeringens primära beslut samt senare regeringsbeslut
2
 
3
 deltagit i det 

multilaterala samarbetet kring utveckling av Meteor. Utvecklingen har gjorts tillsammans med 

Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. 

 

Utvecklingsarbetet har bedrivets enligt avtal
456

 och slutfördes under december månad 2013. Vissa 

restpunkter återstod.  

                                                      
1 Regeringsbeslut, Utveckling och integration av ny radarjaktrobot för JAS 39 Gripen, Fö2001/1597/MIL,     2001-06-14. 
2 Utdrag ur regeringsprotokoll, Avskrivning av ärende utökat deltagande JAS 39 i Meteor, Fö2002/1597/MIL, 2002-06-26. 
3 Protokoll 1 vid regeringssammanträde, Undertecknande av tillägg till avtal om multilateralt samarbete samarbete avseende 

Meteor, Fö2008/297/MIL, 2008-05-16. 
4 MoU Utveckling och anskaffning av Meteor, ProjFlyg H34500:2562/03, 2003-04-09. 
5 MoU Utveckling och anskaffning av Meteor – tillägg 1, VO Flyg&Rymd 34580:7370/04, 2004-11-18. 
6 MoU Utveckling och anskaffning av Meteor – tillägg 2, AK Flyg&Rymd 34580:15260/2009, 2009-03-28. 
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Dessa har slutförts under 2016 varvid utvecklingsprojektet avslutats mot industrin. Det återstår dock en 

del att leverera från industrin vilket beräknas genomfört Q2 2017. 

 

Samtliga samarbetsländer har tecknat avtal om leverans av serierobotar. Regeringen bemyndigade år 

2010 FMV att slutförhandla och ingå avtal avseende serieanskaffning av Meteor
7
.Tecknat avtal

8
 innebär 

leverans av seriemateriel under perioden 2013-2020. Jaktroboten är en del av Gripenplattformens BVR-

förmåga (Beyond Visual Range). 

 

Under 2013-2015 har förhandlingar pågått mellan de i Meteor projektet deltagande länderna angående 

upphandling av ett vidmakthållandeavtal, In Service Support (ISS), mot huvudleverantören MBDA.  

 

Regeringen har bemyndigat FMV att förhandla och ingå ett sådant avtal 
9
. Avtalet, som kopplas till 

gällande MoU via ett Implementation Arrangement, undertecknades av samtliga deltagande länder 

under 2016.
[10]

Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Leveranser har påbörjats inom Meteor projektet enligt plan. 

 

4.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Leveranser pågår inom Meteor projektet enligt plan. 

 

4.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Anskaffningsobjektets leveranser omfattas av sekretess och redovisas i den hemliga bilagan.  

 

 Ekonomi  4.3

Anskaffningsobjektets ekonomi omfattas av sekretess och redovisas i den hemliga bilagan. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 4.4

Uppdrag för detta anskaffningsobjekt beslutades att ingå i FMV produktionsplan 2010.  

Reglering av avtalsmilstolpar mellan Försvarsmakten och FMV har gjorts sedan dess för att återspegla 

förhandlingsresultat utifrån tecknat serieleveranskontrakt.
[11] 

 

5 Helikopter 14 

 Definition av objektet 5.1

I enlighet med regeringens beslut 2001-09-13 har Försvarsmakten uppdragit åt FMV att anskaffa 

HKP14-systemet genom beställning av 18 medeltunga helikoptrar av typen NH90 från tillverkaren NH 

Industries. Anskaffningen omfattar även uppdragsutrustningar, specialverktyg, specialutrustning, 

                                                      
7 Regeringsbeslut 2, Bemyndigande att slutförhandla och ingå avtal med Storbritannien avseende serieanskaffning av 

radarjaktrobot Meteor, Fö2010/1288/MFU, 2010-08-05. 
8 Implementation Arrangement No/MET006 relating to The Co-operative Programme for a Beyond Visual Range Air-to-Air 

Missile, METEOR, 10FMV348-18, 2010-10-08. 
9 Regeringsbeslut, Framställning från Försvarets materielverk om bemyndigande att förhandla och ingå internationell 

överenskommelse m.m., Fö2014/1277/MFU 2014-10-16 
[10] Implementation Arrangement No/MET010 relating to The Co-operative Programme for a Beyond Visual Range Air-to-Air 

Missile, METEOR, 11FMV4045-260:1, 2016-02-08  
[11] Implementation Arrangement No/MET006 relating to The Co-operative Programme for a Beyond Visual Range Air-to-Air 

Missile, METEOR, 10FMV348-18, 2010-10-08. 



 
 

 

 

Öppen/Unclassified Bilaga 1 till årsredovisningen för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  8 (39) 

 

 

publikationer, dokumentation, utbildning och utbildningsmateriel (träningssystem). Regeringen har 

vidare beslutat 2012-06-07 att FMV kan beställa verksamhet och materiel avseende HKP14 från annan 

leverantör än NH Industries. Anskaffningskontraktet tecknades i samverkan med Finland och Norge.  

Projektledningen för anskaffningen av HKP14 omfattas ej av denna redovisning, främst av orsaken att 

den inte omfattades av regeringsbeslutet.  

  

Systemberoende finns inom funktionen taktisk datalänk, då särskild nationell datalänk för 

kommunikation med sjöstridskrafter behövs. Detta redovisas ej här. 

 

 Projektuppföljning 5.2

Anskaffningen avser nytt medeltungt helikoptersystem. Anskaffningen avser helikoptrar för trupp- och 

sjuktransport samt ubåtsjaktförmåga. Slutversionerna benämns HKP14E
10

 och HKP14F
11

.  

Den 13 september 2001 medgav regeringen att FMV fick beställa 18 stycken medeltunga helikoptrar av 

typen NH90 från tillverkaren NH Industries.
 12

  

Den 26 september 2001 undertecknades avtalet om anskaffning mellan FMV och NHI. Avtalet innebar 

att den första certifierade trupptransporthelikoptern (HKP14E) skulle levereras till FMV den 30 

november 2005.
 13

 

Den 5 november 2015 fattade Regeringen beslut om modifiering av ytterligare 4 helikopterindivider till 

HKP 14F.
14

 

 

5.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016: 

FMV överlämnade första HKP14A
15 

till Försvarsmakten den 15 december 2011. 

FMV överlämnade andra HKP14A till Försvarsmakten den 31 augusti 2011. 

FMV överlämnade första HKP14B
16 

till Försvarsmakten den 19 april 2011. 

FMV överlämnade andra HKP14B till Försvarsmakten den 29 mars 2011. 

FMV överlämnade första HKP14D
17

 till Försvarsmakten den 15 december 2013. 

FMV överlämnade andra HKP14D till Försvarsmakten den 7 april 2014. 

FMV överlämnade tredje HKP14D till Försvarsmakten den 16 juni 2014. 

FMV överlämnade fjärde HKP14D till Försvarsmakten den 3 oktober 2014. 

FMV överlämnade femte HKP14D till Försvarsmakten den 18 december 2014. 

FMV överlämnade sjätte HKP14D till Försvarsmakten den 30 september 2015. 

FMV överlämnade sjunde HKP14D till Försvarsmakten den 17 december 2015. 

FMV överlämnade första HKP14F till Försvarsmakten den 17 december 2015. 

FMV överlämnade andra HKP14F till Försvarsmakten den 9 september 2016. 

FMV överlämnade tredje HKP14F till Försvarsmakten den 11 november 2016. 

FMV överlämnade fjärde HKP14F till Försvarsmakten den 2 december 2016. 

 

                                                      
10 Helikopter avsedd för främst sjuk och trupptransport, kan inte medföra sonarsystem men väl ledningssystem. 
11 Helikopter avsedd för ubåtjaktförmåga, kan omkonfigureras även till andra uppdrag. 
12 Beställning av medeltung helikopter (Hkp 14), Regeringsbeslut 7 Fö2001/2004/MIL, 2001-09-13. 
13 Contract 214361 – LB 538202 between FMV and NHI dated 12-09-2001 concerning Swedish HKP 14, FMV 214361-

LB538202, 2001-09-12. 
14 Fö2015/01166/MFU, 2015-11-05 - HEMLIG 19 kap 3§ 
15 Helikopter med begränsad funktionalitet, tidigare benämnd Basic. 
16 Helikopter med begränsad funktionalitet, tidigare benämnd Basic. 
17 Helikopter med begränsad funktionalitet, avsedd för internationella insatser. 
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Under 2016 har verksamheten fokuserat på fortsatt leverans av uppdragsutrustningar till HKP 14. 

Uppdragsutrustningarna består i flera fall av två delar; installationskit för uppdragsutrustningar samt 

uppdragsutrustningen som sådan.  

 

Följande installationskit är överlämnade under 2016: 

 Taktisk radar 

 Sonar 

 Sonarbojar 

 Av-isning 

 Nödflottörer 

 Lastkrok 

 Elektro-optisk (EOS) 

 Väderradar 

 Vinsch 

 

Följande uppdragsutrustningar har kompletterats i numerär eller tillkommit under 2016: 

 TAKO konsol 

 SENSO konsol 

 Operatörsstolar 

 Kamerautrustning för hänglastövervakning 

 IR Signaturdämpare 

 Vinsch-dubbel 

 Grundutrustningssats HKP 

 

Vidare har ett antal UH-orienterande utrustningar samt AGE:er överlämnats till Försvarasmakten under 

2016. 

 

5.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016: 

FMV har i enlighet med Addendum Agreement
18

 till Contract amendment (CA4) mottagit två individer 

i HKP14C
19

 utförande, vilka inte har varit avsedda för leverans till Försvarsmakten. Dessa har 

återlämnats till industrin för modifiering till HKP14E för att överlämnas senare till Försvarsmakten. 

NHI levererade den första HKP14A till FMV den 20 juni 2007. 

NHI levererade den andra HKP14A till FMV den 6 september 2007. 

NHI levererade den första HKP14B till FMV den19 augusti 2009. 

NHI levererade den andra HKP14B till FMV den 15 oktober 2009. 

NHI levererade den första HKP14D till FMV den 25 mars 2013. 

NHI levererade den andra HKP14D till FMV den 10 december 2013. 

NHI levererade den tredje HKP14D till FMV den 2 april 2014. 

NHI levererade den fjärde HKP14D till FMV den 3 oktober 2014. 

NHI levererade den femte HKP14D till FMV den 18 december 2014. 

NHI levererade den sjätte HKP14D till FMV den 30 september 2015. 

NHI levererade den sjunde HKP14D till FMV den 17 december 2015. 

NHI levererade den första HKP14F till FMV den 17 december 2015. 

NHI levererade den andra HKP14F till FMV den 9 september 2016. 

NHI levererade den tredje HKP14F till FMV den 11 november 2016. 

NHI levererade den fjärde HKP14F till FMV den 1 december 2016. 

                                                      
18 FMV NHIndustries Addendum Agreement to 214361 LB 538202, 214361 LB 538202, 2009-12-18. 
19 Leverans under december 2010, helikopter med begränsad funktionalitet, tillförd uppdragsutrustning. 
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 Ekonomi  5.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  

 

5.3.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 14 Utbet till leverantör  1 136 011 
  Utbet till FM 0 
  FMV omkostnader -1 149 

Summa (ksek)   1 134 863 

 

5.3.2 Ekonomiskt utfall Total 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 14 Utbet till leverantör  6 165 679 
  Utbet till FM 550 937 
  FMV omkostnader -11 958 

Summa (ksek)   6 704 659 

 

5.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 14 Fakturerat till FM 1 249 254 
  Övriga intäkter -42 709 

Summa (ksek)   1 206 545 

 

5.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 14 Fakturerat till FM 7 146 402 

  Övriga intäkter -39 577 
Summa (ksek)   7 106 825 

 

5.3.5 Övriga kostnader 

Hkp 14 är ett projekt som pågått sedan 2001. Projektet har stora leveranser som omfattas av mycket 

pengar. Betalningsplanen mot FM ligger fast och sätts i inledningsfasen av projektet. Den är ej flexibel 

emedan leveranser från industrin varierar över tid då alla kontrakt inte är lagda vid upprättandet av 

betalningsplanen mot FM. Därav kommer upparbetning att hamna i otakt över åren men uppdragens 

totala ram och leveransplan innehålls ändå mot FM. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      5.4

Anskaffningsobjektets redovisning av avvikelser från ursprunglig produktionsplan omfattas av 

sekretess och redovisas i hemlig bilaga. 

 

 

 



 
 

 

 

Öppen/Unclassified Bilaga 1 till årsredovisningen för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  11 (39) 

 

 

6 Helikopter 16 

 Definition av objektet 6.1

Regeringen har beslutat att förstärka den svenska medeltunga helikopterkapaciteten. Försvarsmakten 

har genom FMV beställt 15 st HKP16 (UH 60M/Black Hawk) vilka har direktanskaffats från US Army. 

Denna redovisning omfattar anskaffning, projektledning samt transport av helikoptrarna till Sverige. 

 

 Projektuppföljning 6.2

Den 1 juli 2010 fattade regeringen beslut om anskaffning av ett nytt medeltung helikoptersystem.
20

 

FMV har i ett mellanstatligt avtal med amerikanska staten anskaffat 15 stycken Helikopter 16 (HKP 16) 

Blackhawk UH-60M. HKP 16 togs fram för att möta Försvarsmaktens tidsmässigt akuta behov av 

helikoptrar för att klara sjukvårds-, trupp- och materieltransporter i Afghanistan från och med april 

2013. Anskaffningen omfattade även underhållssystem, utbildning av piloter och tekniker med mera. 

Anskaffningen gjordes genom att nyttja den amerikanska metoden att sälja krigsmateriel genom så 

kallad Foreign Military Sales (FMS). 

Utöver själva anskaffningen har FMV i uppgift att skapa förutsättningar för att möjliggöra en 

kontinuerlig driftverksamhet i Försvarsmakten. 

 

6.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

FMV har levererat 15 stycken helikoptrar till Försvarsmakten.  

Utöver leverans av helikoptrar har FMV levererat uppdragsutrustningar, verktyg, utbytesenheter, 

reservdelar samt tjänster och utbildningar för att möjliggöra drift och underhåll av flygmaterielsystemet. 

Under 2016 har FMV fortsatt att leverera beställda verktyg, ytterligare reservdelar samt tjänster och 

utbildningar.  

Under 2016 levererades GSE (Ground Support Equipment) Batch 14 och Uppdragsutrustning Batch 12 

till Försvarsmakten.  

Under 2016 har FMV levererat tjänsteleveranser för den kontinuerliga driften till Försvarsmakten i 

enlighet med FMV Procedurmanual Tjänsteleveranser för Luftfartsområdet (PTFL). 

 

6.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Under 2016 har materielsystemet i huvudsak varit i ett vidmakthållandeskede, där inga större leveranser 

av materiel skett. 

 

 Ekonomi  6.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016. 

6.3.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 16 Utbet till leverantör  68 635 
  Utbet till FM 0 
  FMV omkostnader 133 

Summa (ksek)   68 768 

                                                      
20 Medgivande att anskaffa ett nytt medeltungt helikoptersystem, Regeringsbeslut 4 Fö2010/1231/MFU Fö2009/2032/MFU 

Fö2009/2334/MFU Fö2010/971/MFU Fö2010/1098/MFU Fö2009/1506/MFU (slutligt) Fö2010/1175/MFU (delvis), 2010-07-

01. 
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6.3.2 Ekonomiskt utfall Total 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 16 Utbet till leverantör  1 938 858 
  Utbet till FM 15 
  FMV omkostnader 90 905 

Summa (ksek)   2 029 778 

 

6.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 16 Fakturerat till FM 7 000 
  Övriga intäkter 2 802 

Summa (ksek)   9 802 

 

6.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

HKP 16 Fakturerat till FM 2 755 272 
  Övriga intäkter 4 782 

Summa (ksek)   2 760 054 

 

6.3.5 Övriga kostnader     

Skillnaden mellan vad som utbetalats till leverantör och vad som fakturerats till Försvarsmakten beror 

främst på att amerikanska staten inte har lyft medel från kontot för FMS-avtalet. FMVs fakturering till 

Försvarsmakten bygger på en antagen betalningslinjal gentemot leverantören som är kopplad till 

leverans av helikoptrar och att amerikanska staten då lyfter medel som FMV inbetalat på kontot för 

FMS-avtalet.  

Utöver skillnaden mellan vad som utbetalats till leverantör och vad som fakturerats till Försvarsmakten 

som anges ovan består skillnaden även av FMVs omkostnader som till större del utgörs av löner, ränta 

på förskott, frakt och resor.  Den redovisade posten Utbet till Försvarsmakten avser det arbete som 

Försvarsmakten har genomfört åt FMV.  

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      6.4

Uppdrag för detta anskaffningsobjekt beslutades att ingå FMV produktionsplan 2010. Inga avvikelser 

finns enligt ursprunglig produktionsplan.  Inom ramen för regeringens beslut har uppgiftsställningen 

från Försvarsmakten till FMV kompletterats att även omfatta modifiering av helikoptrarna för 

långräckviddig kommunikation, verkan i vintermiljö samt utrustning för brandbekämpning. 

HF-modifiering, vilken skall tillgodose behovet av långräckviddig kommunikation, är genomförd enligt 

plan i USA för fyra helikopterindivider. Modifiering av resterande flotta pågår enligt Försvarsmaktens 

planering i Sverige. 

Skidor är beställda och levererade till FMV och skall ge HKP 16 förbättrad verkan i vintermiljö. 

Skidorna är ännu ej överlämnade till Försvarsmakten.  

Utrustning för brandbekämpning överlämnades till Försvarsmakten under år 2015. 
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7 Korvett typ VISBY 

7.1.1 Definition av objektet 

Försvarsmakten har av FMV beställt 5 stycken korvetter typ Visby. Förutom själva fartygen med 

kompletta ombordsystem innehåller beställningen också reservdelar, underhållsutrustning, 

utbildningsstöd samt systemanpassning av ingående delsystem som levererats av Försvarsmakten 

(GFE).  

 

 Projektuppföljning  7.2

7.2.1 Genomförda leveranser från FMV till Försvarsmakten  

Genomförda leveranser redovisas fram till 2016-12-31. 

FMV har överlämnat fem (5) fartyg i senaste version till Försvarsmakten där det sista fartyget i serien 

överlämnades till Försvarsmakten 2015-03-30
21

. Genomförda systemprover med validering av 

fartygsserien avrapporterades 2015-10-15
22

. Uppdraget slutredovisades för FM 2016-03-07
23

 

 

7.2.2 Genomförda leveranser från industrin till FMV  

Under hösten 1995 beställde FMV två fartygsplattformar av dåvarande Karlskronavarvet AB och året 

därpå beställdes ytterligare två fartyg. Vidareutveckling och beställning av större ingående delsystem 

med lång leveranstid genomfördes efterföljande år. Under 1997 beställdes artilleripjäser (Bofors), 

undervattenssensorer och ledningssystem (General Dynamics Canada) och under 1998 Spaningsradarer 

(Ericsson) övervattenssensorer och ledningssystem (Saab).  

 

Totalt har drygt 1000 beställningar lagts till industri och företag varav samtliga är levererade och 

slutfakturerade. Drygt 300 beställningar avser tjänster, konsultupphandlingar och stöd i olika former 

såsom system- och integrationsarbete, metodstöd, framtagning av dokumentation och utbildning mm.  

Leverantörer med större åtaganden har varit Saab, TKMS/Kockums AB (KAB), Saabtech Systems AB, 

General Dynamics Canada (GDC), Saab Microwave Systems AB, Saab Dynamics AB och BAE 

Systems Bofors AB. 

 

Exempel på större materielleveranser till FMV Ca kostnad År  Leverantör 

Innehåll Typ av mtrl MSEK   

Fartygssystem Fartyg 1 605 2004 KAB 

 Fartyg 2 430 2004 KAB 

 Fartyg 3 400 2005 KAB 

 Fartyg 4 375 2006 KAB 

 Fartyg 5 370 2007 KAB 

Sensor- och Strids- och eldledningssystem 1 300 2005 Saab 

                                                      
21 HMS Härnösand i version 5 överlämnad enligt överlämningsbevis 14FMV10274-8:1 samt kravelementlista 14FMV10274-

7:1. 
22 Systemprover genomförda enligt; 

15FMV7531-4:1 Kv typ Visby. Slutrapport validering – Allmän del (två hemliga 

bilagor)  

15FMV7531-5:1 Kv typ Visby. Slutrapport validering – Grundfunktioner (en hemlig 

bilaga)  

15FMV7531-6:1 Kv typ Visby. Slutrapport validering – Övervattensstridsfunktioner 

(en hemlig bilaga)  

15FMV7531-7:1 Kv typ Visby. Slutrapport validering – Undervattensstridsfunktioner 

(en hemlig bilaga) 

 
23 16FMV2408-1:1       Slutredovisning av KB 5468, ”AA.2100203 Anskaffning Kv typ VISBY”   
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Ledningssystem (CETRIS) 

 Sonarsystem (HYDRA) 1 200 2006 GDC 

 Spaningsradar 210 2005 Saab 

 ROV-S (Fjärrstyrd obemannad 

uv-farkost) 

215 2006 Saab 

Vapensystem Artilleripjäser 250 2004 BAE 

 Integration av robotsystem (GFE) 285 2012 Saab/KAB 

 Robotmotmedel 40 2009 Rheinmetall 

 

 Ekonomi 7.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  

 

7.3.1 Ekonomiskt utfall 2016  

Projekt Fördelning Summa  

Kv typ Visby Utbet till leverantör -96 
  Utbet FM 0 
  FMV omkostnader -5 

Summa (ksek)   -101 

 

7.3.2 Ekonomiskt utfall totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Kv typ Visby Utbet till leverantör 9 110 101 
  Utbet FM 322 605 
  FMV omkostnader 1 234  104 

Summa (ksek)   10 666 810 

 

7.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Kv typ Visby Fakturerat till FM -78 920 
  Övriga intäkter -1 427 

Summa (ksek)   -80 347 

 

7.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Kv typ Visby Fakturerat till FM  10 666 639 
  Övriga intäkter 171 

Summa (ksek) 
 

10 666 810 

 

7.3.5 Övriga kostnader 

FMV omkostnader för anskaffning av korvett typ Visby uppgår till i genomsnitt ca 50 MSEK/år och 

omfattar i huvudsak FMV personalkostnader, provtursverksamhet, resor och logi.  

FMV arbetskostnader under perioden 1995 – 2015 uppgår till totalt ca 700 MSEK.  

Kostnader för FM stöd och medverkan under perioden 1999 – 2015 uppgår till ca 370 MSEK. 

Kostnader för konsulter och tjänster under perioden 1995 – 2015 uppgår till ca 290 MSEK. 
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 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 7.4

Denna redovisningspunkt är inte fullt ut applicerbar på anskaffning av korvetter typ Visby då inledande 

studier och systemarbete startade före 1994 då FMV var anslagsfinansierat och begreppet 

produktionsplan inte motsvarar dagens definition.  

 

Ursprungligen avsågs fartygen med huvudfunktionerna ubåtsjakt och minröjning att levereras 2003-

2005. 1999 beslutar FM
24

 att YS 2000 Delserie 1 (4 fartyg) och delserie 2 (6 fartyg) skall göras serielika 

och totalt omfatta sex (6) fartyg.  Beslutet innebar att krav på ytstridsfunktionen med långräckviddig 

sjömålsbekämpning, som ursprungligen var planerad att införas i samband med beställning av delserie 

2, fick införas retroaktivt på delserie 1, dvs. huvudfunktionerna ytstrid, ubåtsjakt och minröjning fick 

realiseras kombinerat på en och samma fartygstyp. 

 

Grunden för anskaffning av YS 200025, senare benämnt Korvett typ Visby är regeringens beslut 1995-

10-12 respektive 1996-11-07 för fartyg 1-4 samt, regeringens beslut 1999-08-26 för fartyg 5-6.  

2001-10-25 fattade regeringen beslut om att programmet totalt skulle omfatta endast fem korvetter av 

typen Visby. 

 

Denna redovisning har tagit sin utgångspunkt i regeringens beslut om förändrad kostnadsram för 

korvett typ Visby, 2006-12-21, Fö2006/1913/MIL och har skett med referens till FMV reviderade 

produktionsplan för 2006 med omförhandling av uppdraget enligt FMV offert 2009-06-11 och 

Försvarsmaktens beställning 2009-06-17. 

 

8 Nästa generations ubåt 
Redovisas i sin helhet i hemlig bilaga. 

 

9 HTM ubåt typ GOTLAND 
Redovisas i sin helhet i hemlig bilaga. 

 

10  Ersättning av lätt torped 
Redovisas i sin helhet i hemlig bilaga. 

 

11 Insatsförmåga luftvärn 
Redovisas i sin helhet i hemlig bilaga. 

 
 
 
 
 

                                                      
24 FM/HKV STTEM för korvett typ Visby 1999-09-10 H 01642:80927 
25 FMV skr MML H 35 759:4158 1995-09-08 Komplettering till Försvarsmaktens skrivelse "1995-04-28, Ytstridsförband 

2000. Byggnation av YS 2000 serie 1" avseende hemställan monopolupphandling. 

Anskaffning av Ytstridsfartyg YS 2000, 1995-10-12. Fo94/2189/MIL, Fo94/2473/MIL, Fo95/959/MIL (slutligt), 

Fo95/1552/MIL. 

Anskaffning av Ytstridsfartyg YS 2000, 1996-11-07. Fo96/829/MIL, Fo96/1687/MIL. 

Anskaffning av korvett av typen Visby, 1999-08-26, Fo1999/1400/MIL. 



 
 

 

 

Öppen/Unclassified Bilaga 1 till årsredovisningen för 2016 

 Datum Dnr  

2017-02-17 16FMV9959-3:1  
  

Sida 

  16 (39) 

 

 

12 Stridsflygplan JAS 39E 

12.1.1 Definition av objektet 

Utveckling och anskaffning av Flygmaterielsystem JAS 39E, (vapen inom flygmaterielsystemet 

anskaffas på annan budget i enlighet med vad som redovisats i BU13 och hemställan om beställning av 

projektet). I denna redovisning avgränsas också åtgärder för vidmakthållande av 

produktionsförutsättningarna. 

 

 Projektuppföljning 12.2

Den 10 januari 2013 fattade regeringen beslut om utveckling av JAS 39E och ombyggnad av 

JAS 39C/D till JAS 39E.
26

 

 

Den 14 februari 2013 tecknade FMV och Saab AB avtal om utveckling och serieproduktion av 

uppgraderat flygmaterielsystem 39 till JAS 39E (version 21 och 22).
27

 Avtalet innehåller ett antal 

delbeställningar och inledningsvis beställdes i februari 2013 utvecklings- och produktionsförberedelser. 

I december 2013 beställde FMV modifiering av 60 st JAS 39 C/D till JAS 39E för Försvarsmakten
28

. 

Leveranser av flygplan JAS 39E är planerade att påbörjas 2018. Kringutrustning kommer att levereras i 

den takt som behövs för Försvarsmaktens förmågeuppbyggnad. Systemöverlämning till Försvarsmakten 

av JAS 39E (version 21) är planerad att ske under 2019 och av JAS 39E (version 22) under 2023. 

 

Med den nya JAS 39E kommer Försvarsmakten att få ett stridsflygsystem med nya och utvecklade 

förmågor som möter de framtida operativa kraven. Den nya JAS 39E kommer relativt JAS 39C/D bland 

annat att ha en starkare motor, mer internt bränsle som ger ökad räckvidd och uthållighet, fler 

vapenbalkar och en högre lastförmåga samt en bättre sensorförmåga. 
 
2014-08-28 beslutade svenska regeringen att fullfölja utvecklingen och anskaffningen av JAS 39E.

29
 

 

I slutet av oktober år 2014 slöt Brasilien och Saab avtal om anskaffning av 36 stycken Gripen NG (Next 

Generation). Avtalet trädde slutligen i kraft 2015-09-09. NG bygger till stora delar på JAS 39E.  

 

Under året har arbetet med att klarlägga de tekniska förutsättningarna för en harmonisering av svensk 

och brasiliansk konfiguration fortsatt. Enligt nuvarande inriktning kommer en harmonisering att ingå 

som en del i en större avtalsuppdatering som även omfattar systembalansering och utökat stegvist 

funktionellt införande. Syftet med avtalsuppdateringen är att säkerställa leveranser och funktionellt 

innehåll av JAS 39E i enlighet med Försvarsmaktens behov.  Avtalsuppdateringen planeras ske i mars 

år 2017  

 

Provflygplanet, 39-8, genomgår olika prov som förberedelser inför första flygning som beräknas ske 

under första halvåret 2017. De andra provflygplanen, 39-9 och 39-10, är i faserna sammanbyggnad och 

slutmontering.  

 

12.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

                                                      
26 Medgivande att beställa utveckling av JAS 39 E och ombyggnad av 60 JAS 39C/D till JAS 39E, Fö2012/1725/MFU, 2013-

01-10. 
27 Avtal om utveckling och serieproduktion av uppgraderat flygmaterielsystem 39 till version 21 och 22 inkluderande flygplan 

JAS 39E, FMV 367318-LB844108, 2013-02-14. 
28 Avtal om utveckling och serieproduktion av uppgraderat flygmaterielsystem 39 till version 21 och 22 inkluderande flygplan 

JAS 39E, FMV 367318-LB844108, 2013-12-18. 

Uppdrag till Försvarsmakten med inriktning för den fortsatta utvecklingen och anskaffningen av JAS 39E, Fö2012/2150/MFU, 

2014-08-28 
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Inga systemleveranser till Försvarsmakten har ännu genomförts. Under år 2016 har FMV levererat KB- 

rapporter för områdena utveckling, utvecklingsförmåga, produktionsförmåga, anskaffning samt 

stödsystem. 

 

KB 850953 Utveckling JAS 39E. Halvårsrapport 1, 2016-04-25. Bilaga till 16FMV2974-11:1, 2016-04-

15. 

KB 850953 Utveckling JAS 39E. Delrapport 2016, 2016-08-25. 16FMV148-24:1, 2016-08-15. 

KB 850953 Utveckling JAS 39E. Halvårsrapport 2, 2016-10-25. 16FMV148-28:1, 2016-10-14. 

KB 852616 Produktionsförmåga JAS 39E. Halvårsrapport 1, 2016-04-25. 16FMV5245-1:1, 2016-04-

22.  

KB 852616 Produktionsförmåga JAS 39E. Halvårsrapport 2, 2016-11-25. 16FMV148-31:1, 2016-11-

11. 

KB 886514 Utvecklingsförmåga JAS 39E 15-17. 16FMV148-16:1, 2016-04-15. 

Verksamhetsrapport 2, 2016 avseende KB 886514 Utvecklingsförmåga JAS 39E 15-17. 16FMV148-

26:1, 2016-10-13. 

KB 860673 Anskaffning JAS 39E Rapport milstolpe 2016-10-25. 16FMV148-29:1, 2016-10-14. 

AO 863267 Stödsystem JAS 39E Rapport milstolpe 2016-03-25. 16FMV148-13:1, 2016-03-21.  

 

12.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Ännu har inga systemleveranser skett från industrin till FMV. 

 

 Ekonomi  12.3

Ekonomin omfattas av sekretess och separatredovisas.  

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 12.4

Inga väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan. 

 

13 Halvtidsmodifiering av dykfartyg typ Spårö 

13.1.1 Definition av objekt 

Redovisningen omfattar projektet halvtidsmodifiering av röjdykfartyg typ Spårö. Regeringen gav sitt 

godkännande till projektet 2013-01-10.
30

 

   Projektuppföljning 13.2

13.2.1   Genomförda leveranser från FMV till Försvarsmakten 

Uppdraget har inte offererats FM.  

 

13.2.2  Genomförda leveranser från industrin till FMV 

Uppdraget har inte offererats FM. 

 

 

 

                                                      
30

 Regeringsbeslut 2013-01-10, Bemyndigande om halvtidsmodifiering av röjdykfartyg typ Spårö,  
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  Ekonomi  13.3

Uppdraget har inte offererats FM. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 13.4

Uppdrag för detta anskaffningsobjekt beslutades att ingå i FMV produktionsplan 2011. Offertberedning 

genomfördes under 2011 och förfrågningsunderlag sändes ut till industrin under 2012. Upphandlingen 

avbröts pga. att industrin inte uppfyllde FMV krav. FMV tog fram ett förnyat underlag med avsikten att 

skicka ut förfrågan under 2014.  Under 2014 beslutade dock FMV att upphandling av 

halvtidsmodifiering av röjdykarfartyg Spårö temporärt inte skulle genomföras mot bakgrund av 

industrisituationen med KOCKUMS AB /Thyssen Krupp. Uppehållet i upphandlingsprocessen har 

medfört att resurser (personal) prioriterats till andra anskaffningsprojekt varvid det finns ett 

återtagningsbehov avseende kompetens. Parallellt med uppehållet har en analys bedrivits avseende 

kravbild, förmågor och kostnader i syfte att precisera förfrågningsunderlaget till industrin. Analysen är 

föranledd av inkomna svar (industriofferter) från 2012. Ett förnyat förfrågningsunderlag togs fram 

under 2015 vilket avsågs skickas ut första kvartalet 2016.  

 

I samband med ÖB avvägning beslöt FM att senarelägga uppdraget till 2018. 

 

14 Anskaffning av personlig CBRN-skyddsmateriel 

 Definition av objektet 14.1

Försvarsmakten påbörjade under 2010-2012 anskaffning av ny C-stridsdräkt 12, Skyddsmaskväska 90C 

och Tillpassningskontroll för skyddsmasker. I dessa upphandlingar lades optioner som utlöses i detta 

uppdrag. Nya R/N-varnare (dosimetrar) anskaffas inom uppdraget då tidigare dosimetrar efterhand fått 

försämrad funktion på grund av förslitning. Vidare anskaffas utrustning för dosuppföljning av R/N-

varnarna. 

 

 Projektuppföljning 14.2

14.2.1 Genomförda leveranser  gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga leveranser av materiel 

till Försvarsmakten har genomförts under 2016.  

 

14.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga leveranser har 

genomförts under 2016. 

 

 Ekonomi  14.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  
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14.3.1 Ekonomiskt utfall 2016  

Projekt Fördelning Summa  

Personlig skyddsutrustning Utbet till leverantör  19 
  Utbet till FM 0 
  FMV omkostnader 336 

Summa (ksek)  355 

 

14.3.2 Ekonomiskt utfall Total  

Projekt Fördelning Summa  

Personlig skyddsutrustning   Utbet till leverantör  128 540 
  Utbet till FM 0  
  FMV omkostnader 1 511 

Summa (ksek)  130 051 

 

14.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Personlig skyddsutrustning   Fakturerat till FM 0 
    

Summa (ksek)  0 

 

14.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Personlig skyddsutrustning   Fakturerat till FM 141 258 
    

Summa (ksek)  141 258 

 

14.3.5 Övriga kostnader 

Skillnaden mellan utbetalat till industrin och fakturerat FM beror på förseningar beskrivna nedan. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      14.4

Detta projekt bygger till stor del på utlösande av optioner från tidigare projekt. Anledningen till den 

omfattande förseningen är att FMV inväntat beslut från FM gällande dosuppföljning av sina anställda, 

beslutet skulle ha tillställts FMV 2015-09-30 men senarelades till 2016. Vidare har FMV en 

kvarvarande upphandling gällande väskor till R/N-varningsinstrument vilken har överklagats till 

Förvaltningsrätten, dom i ärendet har inte ännu fallit ut.  

 

Tidsplanen är förskjuten och slutmilstolpen kommer att levereras 2017-09-30 om ett positivt beslut, för 

FMV, av förvaltningsrätten fattas innan slutet 2016. I annat fall kommer ytterligare förskjutningar av 

milstolpen att behöva genomföras.  

.  
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15  Informationsinfrastruktur 

 Definition av objektet 15.1

Redovisningen omfattar steg 1 i en serie av beställningar omfattande infoinfrastruktur utveckling av 

system om hanterar information upptill HEMLIG/TOP SECRET (H/TS). Redovisningen omfattar inte 

specifika programapplikationer som skall hanteras i systemet eller kommande steg i anskaffningen som 

är planerad att beställas för leverans i perioden 2017-2019. 

 

  Projektuppföljning 15.2

Redovisningen omfattar två uppdrag:  
AA.4590608 FM Infoinfra H/S 15-17  

AA.4690607 Ansk SWECCIS (Gem applikationer) 15-17 (Ej beställt) 

 

Anskaffningen avser införandet av befintlig version av datorsystemet Sweccis i markstridskrafternas 

bataljonsledningsplatser.  

 

15.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 
 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016: 

Leveranser av driftsystem SWECCIS för införandeomgång 4 t o m 7 enligt Försvarsmaktens 

”Införandeorder Försvarsmaktens Ledningssystem för Insatsorganisationens Markbaserade förband – 

FMLS IO Mark” (FM2016-5040:10). 

 

15.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 
 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016: 

Leveranser av driftsystem SWECCIS för införandeomgång 4 t o m 7 enligt Försvarsmaktens 

”Införandeorder Försvarsmaktens Ledningssystem för Insatsorganisationens Markbaserade förband – 

FMLS IO Mark”.  

 

 Ekonomi  15.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  
 

15.3.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

infoinfrastruktur Utbet till leverantör  11 602 

 Utbet till FM 0 

  FMV omkostnader 421 

Summa (ksek)   12 023 
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15.3.2 Ekonomiskt utfall Total 

Projekt Fördelning Summa  

infoinfrastruktur Utbet till leverantör  11 602 

  Utbet till FM 0 

  FMV omkostnader 421 

Summa (ksek)   12 023 

 

15.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

infoinfrastruktur Fakturerat till FM 10 133 

    

Summa (ksek)   10 133 

 

15.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

infoinfrastruktur Fakturerat till FM 10 133 

    

Summa (ksek)  10 133 

 

15.3.5 Övriga kostnader          

Inget. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      15.4

FM InfoInfra H/S 15-17 ingick ursprungligen i 2012 års produktionsplan. Regeringshemställan från FM 

gjordes hösten 2012. Regeringsbeslut fattades 2015-03-26.   

 

Uppdraget ingick i Försvarsmakten Sammanställda särskilda offertförfrågan 2014-02-03, 14FMV131-

4:1 (FM2014-543:1), där Försvarsmakten avsåg att återkomma med förtydligande under 2014 vilket 

skedde i SSO 150306 (FM2015-03-06). 

 

FM inkom med Särskild offertförfrågan 2015-11-05 enligt HKV skrivelse FM2014-2350. I samband 

med denna ominriktade FM uppdraget till leverans av i stabsplatser integrerat stabsstödsystem 

SWECCIS till leveransomgång 4-10 enligt FMLS införandeorder. FM beställde uppdraget 2015-12-11. 

Tidigare planerad KB846483 utgick i samband med detta, och ersattes av ny KB895535. 

 

Ansk SWECCIS (Gem applikationer) 15-17 planerades i FLP15 för initiering 2014. Uppdraget ingick i 

Försvarsmakten Sammanställda särskilda offertförfrågan 2014-02-03, 14FMV131-4:1 (FM2014-543:1), 

där Försvarsmakten avsåg att återkomma med förtydligande under 2014. 

 

Uppdraget planerades in i PP16 röd utifrån otydlig uppgift. Uppdraget kommer att hanteras med 

särskild offertförfrågan enligt FM SSO HKV skrivelse FM2015-250103:5 2016-12-01. Uppdraget är 

planerat för initiering under 2017. 
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16 Satellitkommunikation 
Definition av objektet 
Redovisningen omfattar Satellitkommunikation enligt regeringsbeslut 2013-02-28 Fö2011/1868/MFU 

Bemyndigande att anskaffa transmissionssystem för satellitkommunikation, samt materieluppdrag med 

koppling till Satellitkommunikation. 

 

  Projektuppföljning 16.1

Försvarsmaktens satellitkommunikationssystem, FM Satkom, är främst avsett för samband till, och 

mellan, insatta insatsförband såväl i Sverige som utomlands. Förbindelserna ska ge en basförmåga för 

operativa och taktiska förbindelser. Huvudfunktionen är att säkra tillgång till ledningsförmåga för 

prioriterade ledningssystem, men bör också kunna vara Transitnät för andra nationers förbindelser. FM 

Satkom ingår i en försvarsmaktsgemensam struktur för transmission tillsammans med andra fasta delar 

av FTN och HF-system. 

 

Målet med detta uppdrag är att kunna tillhandahålla ökad flexibilitet och tillgänglighet samt minskad 

sårbarhet avseende satellitkommunikation för förbanden.  

 

16.1.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 
 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga leveranser har 

genomförts. 

 

16.1.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 
 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016.  

Inga leveranser har genomförts. 
 

 Ekonomi  16.2

16.2.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Satellitkommunikation Utbet till leverantör  1 

 Utbet till FM 0 

  FMV omkostnader 84 

Summa (ksek)   85 

 

16.2.2 Ekonomiskt utfall Total 

Projekt Fördelning Summa  

Satellitkommunikation Utbet till leverantör  1 

  Utbet till FM 0 

  FMV omkostnader 84 

Summa (ksek)   85 
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16.2.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Satellitkommunikation Fakturerat till FM 0 

    

Summa (ksek)   0 

 

16.2.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Satellitkommunikation Fakturerat till FM 0 

    

Summa (ksek)  0 

 
 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      16.3

Uppdraget AA.4074802 Utv/Ansk Satkom infördes i Försvarslogistikplanen i samband med att FLP17 

fastställdes 2016-04-29 Uppdraget är planerat att ingå i FMV produktionsplan 2025. 

 

17 Uppgradering av stridsbåtar 

 Definition av objekt 17.1

Redovisningen omfattar projektet halvtidsmodifiering av Stridsbåt 90. Projektet avgränsas till de båtar 

som omfattas av projektet enligt nedan. Regeringen gav sitt godkännande till projektet 2013-03-14
31

. I 

avvägningen 2013 reducerades ekonomin med 100 mkr vilket reducerade antalet båtar som uppgraderas 

till Strb 90 HS från 24 till 18 st. 

 

Parallellt med uppgraderingen finns även vissa beroenden till anskaffning av vapenstation, anskaffning 

inom ramen för ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) samt livstidsförlängning av 

ledningssystem amf (LTF Ledsyst amf). Dessa är i varierande grad integrationsprodukter i plattformen 

stridsbåt. Vapenstation och LTF Ledsyst amf omfattas ej av redovisningen medans ledningsförmåga 

mark framgår av annan redovisning i denna rapport. 

 

   Projektuppföljning 17.2

17.2.1   Genomförda leveranser från FMV till Försvarsmakten 

Anskaffningsuppdraget har inte offererats FM. 

 

17.2.2   Genomförda leveranser från industrin till FMV 

Anskaffningsuppdraget har inte offererats FM. 

 

   Ekonomi  17.3

Anskaffningsuppdraget har inte offererats FM. 

                                                      
31

 Regeringsbeslut Fö2012/1867/MFU 2013-03-14, Beslut om uppgradering av Stridsbåt 90-beståndet  
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   Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan  17.4

Uppdrag för detta anskaffningsobjekt beslutades att ingå i FMV produktionsplan 2011. Uppdraget var 

ursprungligen avsett att offereras under 2012 men fick pga FM förändrade krav, ambitionssänkning, ny 

inriktning. Med den nya inriktningen planerades uppdraget att offereras till Försvarsmakten under 2014. 

Under 2014 offerererades inte uppdraget till stor del på grund av resursbrist (personal) inom FMV. 

Upphandling av konsultstöd för kravspecifikationer inleddes under första kvartalet. Den försenade 

projektstarten resulterade i att endast en av flera i uppdraget ingående upphandlingar kunde genomföras 

under 2015. Uppdraget är planerat att offereras till FM under 2017 med den tillkommande uppgiften att 

även leverera vapenstationer.  

 

18 Uppgradering av stridsvagn 122 

 Definition av objektet 18.1

Renovering av 106 Strv 122A och 4 Strv 122B (totalt 110 st) till Strv 122C och renovering av 10 

st Bgbv 120A till Bgbv 120B, genomförs i två steg och innehåller  

 Livstidsförlängande åtgärder   

 Integrering av ledningssystem (SLB) 

Objektet är till del knutet till de regeringsbeslut som rör Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS och 

Komnod). 

 

Ny framställan har skickats till Regeringen 2015 avseende renoveringen av Strv 122 och strf 90. 

 

  Projektuppföljning 18.2

I syfte att integrera Försvarsmaktens (FM) nya stridsledningsstödssystem för bataljon (SLB) och 

livstidsförlänga erforderligt antal Stridsvagn 122 och Bärgningsbandvagn 120 för IO18 förmågebehov i 

minst två brigader har beställning lagts från FM till FMV för renovering av 90 st Strv 122 och minst 8 

st Bgbv 120.  

 

RENO Strv 122 innebär bland annat livstidsförlängning av befintlig och till del utökad operativ 

förmåga genom integration av ett nytt ledningsstödsstödsystem (SLB), vilket innebär utökad förmåga 

att leda och utbyta information upp till och med bataljonsnivå. 

 

Beställning har 2016-03-23 lagts till leverantör Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG att leverera 

46 st uppgraderade Strv 122C och D, 4 st Bgbv 120 C och D samt 48 st materielsatser för uppgradering 

av stridsvagnarna och bärgningsbandvagnarna vid FMV:FSV. Utöver detta anskaffas även verktyg och 

reservdelar för tre års fredsdrift. Optioner för att kunna renovera fordon till en femte bataljon samt till 

Stridsgrupp Gotland ingår i kontraktet. 

 

Planen är att de renoverade strids- och bärgningsbandvagnarna och berörda systemelement införs med 

successiva leveranser under perioden 2019-2023. Projektet genomför inledande granskningar av 

systemets uppdateringar under andra halvåret 2016. 
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18.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga leveranser av materiel 

till Försvarsmakten har genomförts under 2016 utan FMV avrapporterar hittills genomförd verksamhet 

inom ramen för uppdraget. Första leverans av renoverade fordon kommer under 2019. 

 

18.2.2  Genomförda leveranser gränssnittet industrin - FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga leveranser av materiel 

till FMV har genomförts under 2016. Leverantören har levererat underlag för genomförande av 

granskningsverksamhet inom ramen för kontraktet.Ekonomi 

 

Inga leveranser eller faktureringar har förevarit i detta projekt. 

 

Efter genomförd offertberedning kan FMV redovisa sina omkostnader för projektledning, systemarbete, 

verifiering och driftöverlämning, samt kostnader för transport, inhyrd personal, GFE, valuta och 

indexjusteringar etc. 

 

 Ekonomi 18.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016. Inget ekonomiskt utfall.  

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan  18.4

Uppdraget togs in i Produktionsplan 2016 (PP16). Uppdraget initierades 2016–01-27 och offererades 

2016-03-09 enligt plan. 2016-12-09 offererades uppdraget med tillägg för stridsgrupp Gotland. 

 

Tidigare planerad, och av regeringen godkänd, ekonomisk ram för projektet underskred vad det skulle 

kosta att genomföra renoveringen enligt från industrin inlämnad offert. Tidsramen för den erhållna 

offerten har gått ut. Uppdaterad offert från industrin har inhämtats. Andra möjliga alternativ har att 

beretts. I dessa andra alternativ har en omorganisation av Försvarsmaktens insatsorganisation beaktats, 

vilken förändrat behovet av antalet renoverade vagnar. Industrin lämnade en ny offert med förändrat 

innehåll i renoveringen vilket gjorde att fyra av fem bataljoners stridsvagnar inrymdes gällande 

ekonomi. Detta gjorde att produktionsplanen fick göras om. Den nya produktionsplanen följs och inga 

avvikelser finns att rapportera. 

 

19 Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) 

 Definition av objektet 19.1

Försvarsmakten har av regeringen fått godkännande att anskaffa GTRS etapp 2
32

, SLB etapp 2
33

 samt 

Komnod
34

. Hemställan inlämnades i tre separata delar, men regeringsbeslutet lämnades som 

”Ledningsförmåga Mark” där de tre hemställan (samt Renovering Strv 122) hanterades samlat. I ett 

senare skede avser Försvarsmakten hemställa om att få anskaffa GTRS etapp 3 samt SLB etapp 3, dessa 

omfattas ej av denna redovisning men de avses hanteras på samma sätt som etapp 2 uppdragen. 

 

 

                                                      
32 Fö 2012/514/MFU Bemyndigande att anskaffa kommunikationsutrustning 
33 Fö 2010/1925/MFU Bemyndigande att anskaffa stridsledningssystem 
34 Fö 2012/1272/MFU Bemyndigande att anskaffa kommunikationsnod 
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 Projektuppföljning 19.2

Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) syftar till att förse armén med ett modernt, datoriserat 

ledningsstödssystem (bataljonsstridsledningssystemet, BMS) och omfattar uppdragen: 

 Ansk komnod steg 2 14-16 avser serieanskaffning av Komnod (kommunikationsnod för 

generell sambandsstyrning) för fordon och ledningsplatser för att uppfylla 

ledningssystemlösningen i Försvarsmaktens insatsorganisation 

 Ansk SLB etapp 2 avser införande av SLB i manöverförbanden men även införande av enklare 

installationer i ett antal plattformar.  

 Ansk GTRS 16-20 avser anskaffning av Gemensamt Taktiskt Radiosystem (GTRS) till 

Försvarsmaktens insatsorganisation.  

 

19.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med 2016-12-31.  

Under 2016 har FMV erhållit slutleverans av Komnod hårdvara. Dessa kommer att installeras under 

RENO av respektive system. Systemöverlämning av Komnod v2.0 skedde i september 2016. 

I SLB etapp 2 har FMV under 2016 framförallt genomfört integration och verifiering av BMS 2.0. 

FMV har vidare försett Amfibiebataljonen med ett provsystem av BMS 2.0. SLB programvara har 

förberetts för systemöverlämning, denna överlämning kommer dock först ske våren 2017. Leveranser 

av datorhårdvara för en mängd olika fordonstyper har skett under 2016.  

Uppdraget GTRS 16-20 startades våren 2016. FMV genomförde en konkurrensupphandling och skrev 

kontrakt med Telefunken Racoms våren 2016. Projektet är i full gång med designuppföljningar delvis 

genomförda, mockuper är levererade och de första leveranserna av radio är planerade till Q2 2017. 

 

19.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Se ovan. 

 

 Ekonomi  19.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  

 

19.3.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) Utbet till leverantör  147 199 
 Utbet till FM 0 
 FMV omkostnader 6 954 

Summa (ksek)   154 152 

 

19.3.2 Ekonomiskt utfall Total 

Projekt Fördelning Summa  

Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) Utbet till leverantör  453 004 
 Utbet till FM 0 
 FMV omkostnader 37 151 

Summa (ksek)   490 155 
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19.3.3   Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) Fakturerat till FM 177 461 

 
Övriga intäkter 16 

Summa (ksek)   177 477 

 

19.3.4  Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS, Komnod) Fakturerat till FM 480 776 
  Övriga intäkter 16 

Summa (ksek)   480 791 

 

19.3.5   Övriga kostnader          

Eftersom FMV fakturerar FM vid milstolpedatum så kan det bli en skillnad mellan detta belopp och det 

som är utbetalat till industrin. 

 

  Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      19.4

Uppdragen har sitt ursprung i 2010 och 2011 års produktionsplan. Initiering av uppdragen har 

förskjutits då det har varit föremål för regeringsbeslut. Regeringsbeslut är fattat under 2013.  

 

Ansk komnod steg 2 14-16  offererades till Försvarsmakten i november 2013 men på grund av senaste 

ekonomiska avvägningen har FMV blivit ombett att återta offerten i väntan på fastställan av ny 

ekonomisk ram för uppdraget. Uppdraget beställdes av Försvarsmakten i början på 2014. 

 

Ansk SLB Etapp 2 beställdes av Försvarsmakten i september 2014 och påverkades ej av avvägningen 

utan följer den ekonomiplan som ursprungligen låg. 

Avseende GTRS 14-18 se 19.1.1. 
 

Uppdragen påverkades av pågående avvägning som genomförs av Försvarsmakten avseende ny 

ekonomisk och tidsmässig inriktning för uppdragen enligt Särskilt produktionsbeslut med anledning av 

Försvarsmakten Sammanställda särskilda offertförfrågan 2014-02-03, 14FMV131-4:1. 

 

20 Stridsledningscentral 

 Definition av objektet 20.1

Redovisningen Stridsledningscentral/-system (C2STRIC/Strics) omfattar vidmakthållande av 

C2STRIC/Strics med ingående komponenter under tidsperioden 2014-2017. Att observera är att detta 

objekt belastar anslaget 6.1:4 till skillnad från övriga redovisningar. 
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  Projektuppföljning 20.2

Försvarsmakten hemställde 2013
35 

om bemyndigande att få beställa fortsatt vidmakthållande av 

C2STRIC/Strics (RÄ 13/11 enligt Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten). 

Regeringen fattade beslut i enlighet med hemställan och bemyndigade således Försvarsmakten att inom 

anslag 1:4 beställa fortsatt anpassning och vidmakthållande av C2STRIC.
36

 Försvarsmakten beställde 

därefter vidmakthållande av C2STRIC/Strics för perioden 2014-2017.
37

 Beställningen utgör en 

fortsättning på en kontinuerligt pågående verksamhet och avses, enligt Försvarsmakten, fortsatt 

beställas under överskådlig tid.
38

  

C2STRIC är Försvarsmaktens system för stridsledning och luftbevakning. C2STRIC nyttjas av 

stridslednings- och luftbevakningsbataljonen (1.Strilbat) som ständigt genomför incidentberedskap luft 

och dagligen stödjer utbildning av stridsflygförband (JAS 39) med stridsledning. Dessutom finns 

fjärroperatörsplatser
39

 vid Högkvarteret. Systemet används även vid genomförande av internationella 

övningar i Sverige, för stridsledning av Saab, FMV och TU JAS provverksamhet
40

 samt inom ramen för 

exportåtaganden. Från C2STRIC genomförs även sambandsledning och samordning mellan flyg och 

luftvärn. Vid höjd beredskap, efter tillförsel av personal, kan även flygvarning, baslarm och 

flygtrafikledning (i begränsad omfattning) genomföras.  

C2STRIC ingår tillsammans med simulatorsystemet Strics även i ledningsträningsanläggning Luft 

(LTA Luft) i Uppsala och används därvid för utbildning och övning av operatörer i Flygvapnets 

stridsledningscentraler avseende luftbevakning, stridsledning, sambandsledning och teknisk 

driftledning. Operatörerna bemannar ordinarie C2STRIC-system, varvid Strics simulerar omvärlden via 

tal-, radio- och datakommunikation. Strics används även vid metodutveckling och provverksamhet, t.ex. 

vid utprovning och verifiering av nya releaser av C2STRIC. Under 2013 infördes funktionalitet för att 

bl.a. kunna stödja grundutbildning av flygstridsledare vilket därmed möjliggör avveckling av simulator 

TAST. 

C2STRIC/Strics används även för utbildning av utländska flygstridsledare, dels inom ramen för 

exportåtagande i samband med försäljning av JAS 39 Gripen, dels inom ramen för Nordic Defence 

Cooperation (NORDEFCO). C2STRIC/Strics finns också i en systemmässigt enklare version som inte 

innehåller sekretessbelagd information, benämnd DemoC2A, som bl.a. används för att stödja 

internationella stabsövningar (t.ex. VIKING, CJSE) och rekrytering. 

20.2.1  Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Vidmakthållande av 

C2STRIC har genomförts sedan 1997 och enligt FM inriktning och gällande regeringsbeslut
41

 ska 

C2STRIC fortsatt vidmakthållas och vidareutvecklas under överskådlig tid. Detta, samt tillämpliga 

flygsäkerhets- och driftsäkerhetskrav, förutsätter bl.a. att materielomsättning genomförs med viss regel-

bundenhet, anpassat till när befintlig maskinvara når slutet på sin livslängd. Efter materielomsättning 

                                                      
35 HKV 2013-03-20, SK 33 117:80331 Hemställan om att få beställa vidmakthållande av stridsledningscentral/system 

(C2STRIC/Strics) 2014-17  (RÄ 13/11). 
36 Regeringen 2013-09-12, Fö2013/738/MFU Framställning från Försvarsmakten om bemyndigande att vidmakthålla 

stridsledningscentral. 
37 HKV 2013-10-03, FM2013-307:1, Beställning av verksamhet inom MS 361, uppdrag AI.3610203 
38 Medel för fortsatt vidmakthållande är allokerat i den tidsram gällande plan för materielförsörjning (PMF, f.d. MP) omfattar. 
39 Fjärroperatörsplatser (Remote Consol, ReCo) nyttjas för taktisk ledning vid Flygtaktisk stab/Air Operations Centre. 
40 För verksamhet som genomförs för FMV räkning erhålls ”full kostnadstäckning” enligt samordningsavtal mellan FM och 

FMV. 
41 Regeringen 2013-09-12, Fö2013/738/MFU Framställning från Försvarsmakten om bemyndigande att vidmakthålla 

stridsledningscentral. 
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och viss vidareutveckling (med anledning av förändrade verksamhetskrav och förändringar i C2STRIC 

omvärld/omvärldssystem) benämns den senaste versionen C2STRIC 6.0. Vart 7-8 år planeras 

kompletterande uppdrag som hanterar rena materiella kostnader i samband med materielomsättning. 

 

C2STRIC 6.0 ersätter befintliga C2STRIC 5.3-system och placeras därvid i stridsledningscentraler, på 

ledningsenheter
42

 och på HKV/AOC.
43

 På ledningsträningsanläggning (LTA) kommer hädanefter 

C2STRIC-funktionaliteten endast att utgöras av programvara integrerad i simulatorsystemet C2Strics 

6.0, varvid C2STRIC vid LTA således avvecklas. Typsystemet C2STRIC 6.0 och dess gränsytor är 

ackrediterat för att hantera information klassad upp till och med informationssäkerhetsklass 

HEMLIG/SECRET.
44

 

Införandet av C2STRIC 6.0 sker stegvis, med en funktionstillväxt balanserad i förhållande till krav på 

förmågor, anslutande systems planerade tillgänglighet med mera, samtidigt som incidentberedskap och 

flygtidsproduktion säkerställs. Nya systemutgåvor kommer successivt att införas under perioden 2016-

2018 och eventuellt ännu längre, bl.a. eftersom funktionstillväxten till stor del är beroende av 

motobjektens mognadsgrad.  

Vald modell för vidmakthållande och anpassning/vidareutveckling av C2STRIC/Strics med successiva 

mindre åtgärder över tiden och med materielomsättningar vart 7-8 år medför många fördelar. Ingen 

omfattande och kostnadskrävande nyinvestering i system behöver göras och erforderlig funktionalitet i 

Försvarsmakten säkerställs över tiden utan någon större risktagning i samband med tillförande av ny 

funktionalitet. Systemen hålls moderna över tiden och ledtiderna för införande av ny funktionalitet blir 

korta och konceptet medför därmed också stor flexibilitet. Den investering som gjort i kompetens och 

programvara kan bevaras över tiden. C2STRIC och Strics har i flera avseenden kunnat merutnyttjas 

vilket medför att vissa andra system kan avvecklas och Försvarsmakten får genom detta en lägre total 

kostnad över tiden. Exempelvis har systemet LS10 för bl.a. luftlägespresentation på HKV kunnat 

ersättas av en minikonfiguration av C2STRIC benämnd C2Mini.  

Viktigare leveranser till Försvarsmakten under uppdragsperioden har bl.a. omfattat följande: 

 Systemöverlämning (SÖL) av C2STRIC 6.0. 

 Materielöverlämning (MÖL) avseende PC Stril Mitt respektive C2STRIC Syd efter 

uppgradering till status enligt C2STRIC 6.0. 

 Materielöverlämning (MÖL) avseende C2Mini. 

 Underhållsplan System och Underhållsplan Materiel för C2STRIC 6.0 och C2Strics 6.0. 

 Utbildning avseende C2STRIC 6.0 respektive C2Strics 6.0 för både taktisk och teknisk 

personal i Försvarsmakten. 

 Halvårsvisa successiva programvaruuppdateringar i form av teknisk order (TO) synkroniserat 

med luftrumsuppdateringar och övriga behov i Försvarsmakten. 

Systemöverlämning och materielöverlämning av C2Strics 6.0 samt materielöverlämning av resterande 

system inom ramen för C2STRIC 6.0 är planerade under 2017. 

 

20.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin - FMV  

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016.  

                                                      
42

 Efter införande av fjärroperatörsplatser (ReCo) på dessa platser, utgår benämningen ledningsenhet (LE). 

Anläggningar som endast är utrustade med ReCo benämns fortsättningsvis ledningsplats (LP). 
43

 På HKV placeras en reducerad konfiguration av C2STRIC 6.0, benämnd C2Mini, samt fjärroperatörsplatser. 
44

 För C2STRIC 5.3 fanns endast ett driftsystem med särskild systemkonfiguration godkänd för H/S. För 

C2STRIC 6.0 ackrediteras samtliga driftsystem för H/S. 
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Leveranser i gränssnittet från industrin till FMV har under uppdragsperioden motsvarat leveranserna i 

gränssnittet från FMV till Försvarsmakten, i vissa fall i sin helhet och i andra fall som underlag för 

vidare bearbetade leveranser. 

 

   Ekonomi 20.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  

 

20.3.1 Ekonomiskt utfall 2016  

Projekt Fördelning Summa  

Stridsledningscentral Utbet till leverantör  180 951 
  Utbet till FM 3 776 
  FMV omkostnader 4 979 

Summa (ksek)  189 707 

 

20.3.2 Ekonomiskt utfall Total  

 

Projekt Fördelning Summa  

Stridsledningscentral Utbet till leverantör  469 361 
  Utbet till FM 9 212  
  FMV omkostnader 12 056 

Summa (ksek)  490 628 

 

20.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Stridsledningscentral Fakturerat till FM 174 636 
    

Summa (ksek)  174 636 

 

20.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Stridsledningscentral   Fakturerat till FM 519 552 
    

Summa (ksek)  519 552 

 

20.3.5 Övriga kostnader 

Sammanfattningsvis ligger kostnadsutfall och budgeterade framtida kostnader inom ramen för 

uppdraget. 

 

   Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 20.4

Uppdrag för detta anskaffningsobjekt beslutades att ingå i FMV produktionsplan 2013. Inga avvikelser 

föreligger i rubricerat uppdrag, och inga avvikelser förutses heller under kvarvarande del av uppdraget. 
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21 Materiel till Telekrigsbataljonen 
Redovisas i sin helhet i hemlig bilaga. 

 

22 Anskaffning lastbilar 

 Definition av objektet 22.1

Redovisningen omfattar anskaffning av lastbilar enligt regeringsbeslut 2013-10-03 (Fö 

2013/736/MFU). 

Beställningen omfattar 35 st min- och splitterskyddade samt 120 st oskyddade terränglastbilar. 

Ramavtal är upprättat i ett gemensamt projekt mellan FMV (Försvarets materielverk) och Norska FLO 

(Forsvarets logistikkorganisasjon). 

 

  Projektuppföljning 22.2

Vidmakthåll och komplettera Försvarsmakten transportsystem med fordon med allhjulsdrift av tunga 

lastbärare. Uppdraget innebär att utnyttja befintligt ramavtal och avropa tunga lastbärare årligen för 

omsättning inom insatsorganisationen med fortsatta leveranser från 2017. Ett fortsatt arbete inom ramen 

för NORDAC kan innebära samordnad anskaffning med andra länder. 

 

22.2.1   Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Hittills har ingen 

materielöverlämning av lastbilar skett. 

FMV och Norwegian Defence Materiel Agency, NDMA har slutförhandlat ramavtalet och tecknat 

kontrakt med leverantören, Rheinmetall Man Military Vehicles (RMMV). 

Första leverans av fordon beräknas till kvartal 3 2017. 

 

22.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga systemleveranser 

har skett av lastbilar. Kostnader utbetald till leverantör under 2015 består av konsultkostnader. 
FMV tillsammans med den Norska motsvarigheten NDMA har slutförhandlat ramavtalet och tecknat 

kontrakt med leverantören, RMMV. 

 

Första leverans av fordon beräknas till kvartal 2 2017. 

 

  Ekonomi  22.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  

 

22.3.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Anskaffning lastbilar Utbet till leverantör 8 602 
  Utbet FM 401 
  FMV omkostnader 8 026 

Anskaffning lastbilar Summa (ksek)   17 029 
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22.3.2 Ekonomiskt utfall totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Anskaffning lastbilar Utbet till leverantör 16 138 
  Utbet FM 401 
  FMV omkostnader 21 019 

Anskaffning lastbilar Summa (ksek)   37 557 

 

22.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Anskaffning lastbilar Fakturerat till FM 0 
    

Anskaffning lastbilar Summa (ksek)   0 

 

22.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Anskaffning lastbilar Fakturerat till FM 0 
    

Anskaffning lastbilar Summa (ksek)   0 

 

22.3.5 Övriga kostnader 

Kostnader i projektet utgörs av konsultkostnader och FMV omkostnader.  

Inga kostnader är ännu fakturerad Försvarsmakten. 

 

  Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      22.4

Uppdraget i nuvarande form togs in i FMV produktionsplan 2012 (PP12). Uppdraget initierades 2013-

02-13  och offererades 2013-11-22 enligt plan. Offertarbetet genomfördes inom ramen för ett 

förberedande uppdrag. 2016-06-17 omförhandlades uppdraget på grund av förseningar. Uppdraget har 

försenats minst två år beroende på leveransförseningar hos leverantören. 

 

23 Brobandvagn 

 Definition av objektet 23.1

Beställningen omfattar sex broläggningsfordon baserade på ombyggda, av Sverige tillhandahållna, 

stridsvagn 121 chassier (Leopard 2) samt tre broar till varje fordon. I beställningen ingår också 

reservdelar för tre års planerad förbrukning samt verktygssatser, utbildningssimulator samt 

dokumentation 

 

 Projektuppföljning 23.2

Den 4 juni 2014 fattade regeringen beslut om anskaffning av brobandvagnsystem. Anskaffning av 

ytterligare tre system beslutades 2015-06-25. 
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Brobandvagnsystemet innefattar bland annat brobandvagn 120, krigsbro 8; en 26m respektive två 14m 

till varje system, underhållssystem, och simulator. Huvudleverantör till FMV är det tyska företaget 

KMW (Krauss-Maffei Wegmann). FMV anskaffning sker koordinerat med FM införandeprojekt. 

Leverans till FM är planerat att äga rum efter hand som systemen är klara mellan åren 2017 och 2019.  

 

23.2.1   Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Skriftlig delredovisning av 

genomförd verksamhet, 2016-04-14. I övrigt ännu inga leveranser. 

 

23.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. 

 En st Brobv 120,   

 en st Krigsbro 8 26 m,  

 en st Krigsbro 8 14 m, rn  

 en st Logistiksats Krigsbro 8,  

 I-bok brobv inkl daglig och särskild tillsyn 120,  

 tillbehörslista brobv 120 och  

 fyra st projektrapporter.  

Därutöver har industrin genomfört och presenterat teoretisk förstudie avseende transportsystem KB 8. 

 

  Ekonomi  23.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  

 

23.3.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

BROBV 120 Utbet till leverantör  71 690 

  Utbet till FM 0 

  FMV omkostnader 5 877 

Summa (ksek)   77 567 

 

23.3.2 Ekonomiskt utfall Totalt 

Projekt Fördelning Summa  

BROBV 120 Utbet till leverantör  145 562 

  Utbet till FM 0 

  FMV omkostnader 10 400 

Summa (ksek)   155 963 

 

23.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

BROBV 120 Fakturerat till FM 53 

    

Summa (ksek)   53 
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23.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

BROBV 120 Fakturerat till FM 53 

    

BROBV 120 Summa (ksek)   53 

 

23.3.5   Övriga kostnader          

Skillnaden mellan utbetalat till industrin och fakturerat FM beror på planerad betalningslinjal. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      23.4

Ansk brobandvagn 

Uppdraget togs in i FMV produktionsplan 2014 (PP14). Uppdraget initierades 2014-01-08 enligt plan. 

2014-02-04 reviderades initieringen med förändrad årsvis ekonomi. Uppdragets totala ekonomi 

förändrades inte. 2014-06-18 offererades uppdraget enligt plan och beställdes 2014-06-25. 

 

Ansk brobandvagn steg 2 16-20 

Uppdraget är föranlett av FM Särskild offertförfrågan. Uppdraget togs in i FMV produktionsplan 2015 

(PP15R). Uppdraget initierades 2015-12-10 och offererades 2016-11-25 enligt plan och beställdes 

2016-03-15. 

Ansk tp-& hanteringssystem 16-20 

Uppdraget är föranlett av FM Särskild offertförfrågan. Uppdraget är ännu ej initierat. 

 

Ansk brobandvagn steg 2 16-20 omförhandlades 2016-11-24 med anledning av tillförandet av de 

studieuppgifter som var planerade att genomföras i Ansk tp-& hanteringssystem 16-20. 

Studieuppgifterna genomförs nu i Ansk brobandvagn steg 2 16-20 och stryks från Ansk tp-& 

hanteringssystem 16-20. Denna förändring har inte förändrat den totala ekonomin i Ansk brobandvagn 

steg 2 16-20. 

 

24 Uppgradering av Stridsfordon 90 

 Definition av objektet 24.1

Beställningen omfattar renovering av stridsfordon 90-systemet steg 1. Integrering av 

stridsledningssystem bataljon (SLB) samt byte av utgående komponenter vidmakthåller FM 

förmåga att minst fram till år 2030 strida i tänkt hotmiljö. 

Ny framställan har skickats till Regeringen 2015 avseende renoveringen av Strv 122 och strf 90. 

 

Renovering av 172 Strf 9040, 40 sripbv 90, 22 epbv 90, 12 bgbv 90 och 16 lvkv 90 genomförs och 

innehåller: 

Livstidsförlängande åtgärder.  

Samtliga vagnar, utom bgbv 90, erhåller torn med kanon. 

Ksp 39 byggs till ksp 58 och takmonteras. 

Integrering av ledningssystem (SLB). 

Objektet är till del knutet till regeringsbeslut som rör Ledningsförmåga mark (SLB, GTRS och 

Komnod). 
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 Projektuppföljning 24.2

I syfte att integrera Försvarsmaktens nya stridsledningsstödssystem för bataljon (SLB) och 

livstidsförlänga erforderligt antal stridsfordon för IO18 förmågebehov i minst två brigader har 

renovering av minst 262 stycken Stridsfordon 90 beställts.  

 

RENO Strf 90 innebär bland annat att livstidsförlängning av befintlig och till del utökad operativ 

förmåga genom integration av ett nytt ledningsstödsstödsystem (SLB), vilket innebär utökad förmåga 

att leda och utbyta information upp till och med bataljonsnivå. 

 

Planen är att de renoverade stridsfordonen och berörda systemelement införs med successiva leveranser 

under perioden 2019-2023. 

 

Försvarsmakten lade beställning till FMV den 22 mars 2016 och därmed kunde FMV kontraktera 

leverantör H-B Utveckling AB den 24 mars 2016. Beställning finns hos leverantören att leverera 98 

uppgraderade fordon samt 164 materielsatser som ska användas till att uppgradera motsvarande antal 

fordon hos FMV:FSV. Utöver detta anskaffas även verktyg och reservdelar för tre års fredsdrift. 

Optioner för att kunna renovera fordon till en femte bataljon samt till Stridsgrupp Gotland ingår i 

kontraktet. 

 

24.2.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga leveranser av materiel 

till Försvarsmakten har genomförts under 2016 utan FMV avrapporterar hittills genomförd verksamhet 

inom ramen för uppdraget. Första leverans av renoverade fordon kommer under 2019. 

 

24.2.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin - FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Uppdraget är ännu inte 

offererat till, och beställt av Försvarsmakten. Inga leveranser av materiel till FMV har genomförts under 

2016. Leverantören har levererat underlag för genomförande av granskningsverksamhet inom ramen för 

kontraktet. 

 

 Ekonomi  24.3

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  

 

24.3.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Uppgradering av Stridsfordon 90 Utbet till leverantör 65 679 
 Utbet till FM 780 
 FMV omkostnader 8 160 

Summa (ksek)   74 619 
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24.3.2 Ekonomiskt utfall Total 

Projekt Fördelning Summa  

Uppgradering av Stridsfordon 90 Utbet till leverantör  65 679 
  Utbet till FM 780 
  FMV omkostnader 8 160 

Summa (ksek)   74 619 

 

24.3.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Uppgradering av Stridsfordon 90 Fakturerat till FM 9 646 

    

Summa (ksek)   9 646 

 

24.3.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Uppgradering av Stridsfordon 90 Fakturerat till FM 9 646 

    

Summa (ksek)   9 646 

 

24.3.5   Övriga kostnader          

Skillnaden mellan utbetalat till industrin och fakturerat FM beror på att vagnar inte levereras till FM 

förrän 2018 och att FMV inte får ta betalt för kostnader som inte genererar operativ nytta för FM. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      24.4

Uppdraget togs in i Produktionsplan 2016 (PP16). Uppdraget initierades 2016–01-26 och offererades 

2016-03-09 enligt plan. 

 

Tidigare planerad, och av regeringen godkänd, ekonomisk ram för projektet underskred vad det skulle 

kosta att genomföra renoveringen enligt från industrin inlämnad offert. Tidsramen för den erhållna 

offerten har gått ut. Uppdaterad offert från industrin har inhämtats. Andra möjliga alternativ har beretts. 

I dessa andra alternativ har en omorganisation av Försvarsmaktens insatsorganisation beaktats, vilken 

förändrat behovet av antalet renoverade vagnar. Industrin lämnade en ny offert med förändrat innehåll i 

renoveringen vilket gjorde att två brigaders stridsfordon förutom en mekaniserad bataljon  inrymdes i 

gällande ekonomi. Detta gjorde att produktionsplanen fick göras om. Den nya produktionsplanen följs 

och inga avvikelser finns att rapportera.  

  

25 Mörkerstridsutrustning för grupp/pluton 

 Definition av objektet 25.1

Redovisningen omfattar Mörkerstridsutrustning grupp/pluton enligt regeringsbeslut 2013-11-07 

(Fö2013/737/MFU) och materieluppdrag med koppling till mörkerstridsutrustning grupp/pluton. 

Uppdragen finns redovisade i BU14. 
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I uppbyggnaden av mörkerstridsförmåga behandlades ett första steg i regeringsbeslut 2010-10-28 

(Fö2010/1693/MFU). Det andra steget – som behandlas i denna redovisning – omfattar 

mörkerstridsutrustning till grupp/pluton.  

 

Uppdraget har sammanslagits med anskaffning av mörkerstridsutrustning soldat, då dessa sammanfaller 

i tid. 

 

 Projektuppföljning 25.2

Uppdraget avser anskaffning av mörkerstridsutrustning för grupp och pluton, t.ex.bildförstärkare, 

vapenlampor och mörkerriktmedel som möjliggör strid under alla ljusförhållanden. 

 

25.2.1  Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. 

Inga leveranser är genomförda. Nytt uppdrag har initierats och planeras beställas av Försvarsmakten 

under 2017. 

 

25.2.2  Genomförda leveranser gränssnittet industrin - FMV   

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016. Inga leveranser, eftersom 

inga upphandlingar är genomförda. 

 

  Ekonomi 25.3

Inget ekonomiskt utfall finns att redovisa för detta anskaffningsobjekt. 

 

  Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan 25.4

Uppdraget ingick ursprungligen i 2013 års produktionsplan. Uppdraget har varit föremål för 

regeringsframställan. Regeringsbeslut är fattat 2013. Uppdraget har tagits bort av Försvarsmakten i 

februari 2014. Leveranspositionerna och ekonomin har omplanerats , i samband med Försvarsmaktens 

transformering från FM MP till FM FLP 15. Initieringen för uppdraget ligger under 2017. 

 

26 Anpassning telekom ledningsplatser 
Definition av objektet 
 
Redovisningen omfattar HKV 2012-06-20 H/R23 310:81380 Hemställan om beslut avseende 

investeringsärende Anpassning telekom ledningsplatser (RÄ 12/12) med regeringsbeslut 2013-11-07 

samt andra ärenden med koppling till området. 

 

  Projektuppföljning 26.1

Syftet med uppdraget är att anskaffa nyckelfärdiga, integrerade, testade och verifierade ledningsplatser, 

som ska ge förutsättningar för att bygga ett ledningssystem inom brigads ram samt för fristående 

ledningsplatser. 
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Uppdraget omfattar tre huvuduppgifter: 

 Leverera integrerade stabsplatser till och med omgång 10 enligt FM Införandeorder 

 Utarbeta ett nytt stabsplatskoncept 

 Leverera stabsplatser till prioriterade förband enligt nytt koncept. 

 

Utöver detta omfattar uppdraget Stöd till FM i samband med införande. 

Under 2015 tillkom uppgiften att leverera driftsystem (SWECCIS) till omgång 1-3. 

 

Systemöverlämning genomfördes i mars 2016 och materielöverlämning genomförs i samband med 

införandeomgångar enligt FM Införandeorder. 

 

Under 2015 och 2016 har materiel för införandeomgång 1-7 överlämnats. I samband med dessa har 

också utbildning och stöd levererats. FMV har också inom ramen för uppdraget stöttat FM i samband 

med genomförda systemövningar. 

 

De fysiska leveranserna består av installerade och driftsatta stabsarbets-, teknik- och ledningshytter 

samt tältlösningar inkl spridningsutrustning. 

 

Under 2016 påbörjades arbetet med konceptbeskrivning av nytt stabsplatskoncept, och det beräknas för 

leverans till FM under kvartal 2, 2017. FM beslut utifrån konceptbeskrivningen utgör inriktning för 

vidare anskaffning inom projektet. 

 

26.1.1 Genomförda leveranser gränssnittet FMV till Försvarsmakten 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016: 

 

Funktionsobjekt för införandeomgång 1 t o m 7 enligt Försvarsmaktens ”Införandeorder 

Försvarsmaktens Ledningssystem för Insatsorganisationens Markbaserade förband – FMLS IO Mark” 

(FM2016-5040:10). Utöver detta har också driftsystem av SWECCIS för omgång 1-3 levererats inom 

ramen för uppdraget. Dokumentation: Underhållsplaner, instruktionsböcker 

 

26.1.2 Genomförda leveranser gränssnittet industrin – FMV 

Genomförda leveranser redovisas fram till och med den 31 december 2016: 

Funktionsobjekt för införandeomgång 1-10. 

Driftsystem av SWECCIS för omgång 1-3. 

Dokumentation: Underhållsplaner, instruktionsböcker 

 

 Ekonomi  26.2

Ekonomiskt utfall redovisas i aktuellt prisläge 2016.  
 

26.2.1 Ekonomiskt utfall 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Anpassning telekom ledningsplatser Utbet till leverantör 46 815 

 Utbet till FM 113 

  FMV omkostnader 707 

Summa (ksek)   47 635 
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26.2.2 Ekonomiskt utfall Total 

Projekt Fördelning Summa  

Anpassning telekom ledningsplatser Utbet till leverantör 121 481 

  Utbet till FM 125 

  FMV omkostnader 2 736 

Summa (ksek)   124 342 

 

26.2.3 Fakturering av Försvarsmakten 2016 

Projekt Fördelning Summa  

Anpassning telekom ledningsplatser Fakturerat till FM 32 401 

    

Summa (ksek)   32 401 

 

26.2.4 Fakturering av Försvarsmakten totalt 

Projekt Fördelning Summa  

Anpassning telekom ledningsplatser Fakturerat till FM 89 401 

    

Summa (ksek)  89 401 

 

26.2.5 Övriga kostnader          

Ett utökat stöd till Försvarsmakten och ett mer omfattande driftsättningsarbete i samband med centrala 

införanden, samt ett i tid utsträckt arbete inom uppgiften ”Utarbeta ett nytt stabsplatskoncept” har 

resulterat i att det ekonomiska utfallet i uppdraget under 2016 blivit större än vad som planerats. 

 

 Väsentliga avvikelser från ursprunglig produktionsplan      26.3

Uppdraget var ursprungligen planerat för initiering 2012. 

 

FM inkom med särskild offertförfrågan med anledning av oklar uppgift (FM2014-543:1) Uppdraget 

beställdes 2014-12-11. 

 

Uppdraget omförhandlades under 2015 med tillkommande uppgift anskaffa driftsystem SWECCIS 1.2 

IO under 2015. 

 

27  Spaningsfartyg  
Redovisas i sin helhet i hemlig bilaga. 
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