
Årsredovisning 
Försvarets materielverk

2015



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  1 (120) 

 

Regeringen (Försvarsdepartementet) 

103 33 Stockholm 

 

 
FMV tjänsteställe, handläggare 

Christian Ramstedt, Ledningsstaben 

 

 

Årsredovisning för 2015 
Huvuddokument och två bilagor, varav en hemlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopia till 

 

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 

Arbetsgivarverket 

Ekonomistyrningsverket 

Försvarsmakten 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Riksdagens utredningstjänst 

Riksrevisionen 

Statskontoret  

Totalförsvarets forskningsinstitut 

 

Arkiv (original)  

 

 

  



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  2 (120) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÅRSREDOVISNING 2015 

för Försvarets materielverk 
 

 

 

 
 

  



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  3 (120) 

 

Innehållsförteckning 
 
Generaldirektören har ordet …………………….……………………………………………………………..6 

Om FMV…………………………………………………………………………………………………….....8 

Viktiga händelser under 2015……………………………….………………………………………………..10 

Ekonomiskt resultat…………………………………………….……………………………………………..13 

FMV:s regleringsbrev för 2015………………………………….……………………………………………15 

1 Resultatredovisning ................................................................................................................................. 17 

 Fortsatt omdaning av försvarslogistiken .......................................................................................... 17 1.1

 Regeringens beslut ................................................................................................................... 17 1.1.1

 Rationaliseringen och effektiviseringen av försvarslogistiken ................................................ 18 1.1.2

 Resultat av besparingsarbetet .................................................................................................. 19 1.1.3

 Förråd, service och verkstäder ................................................................................................. 20 1.1.4

 Uppföljning och effekter ......................................................................................................... 21 1.1.5

 Försörjning av försvarslogistik – Anskaffning ................................................................................ 22 1.2

 Prestationer under 2015 ........................................................................................................... 22 1.2.1

 Inriktning för materielanskaffningen till Försvarsmakten ....................................................... 24 1.2.2

 Tillämpning av materielförsörjningsstrategin .......................................................................... 25 1.2.3

 Andel vidmakthållande och uppgradering av befintlig materiel ............................................. 25 1.2.4

 Andel nyanskaffning av befintlig materiel .............................................................................. 26 1.2.5

 Andel nyutveckling av materiel ............................................................................................... 26 1.2.6

 Handlingsfrihet ........................................................................................................................ 27 1.2.7

 Försörjning av försvarslogistik – Driftstöd...................................................................................... 28 1.3

 Prestationer under 2015 ........................................................................................................... 28 1.3.1

 Försörjning av försvarslogistik – Ledningsstöd .............................................................................. 30 1.4

 Prestationer under 2015 ........................................................................................................... 30 1.4.1

Militär tullsuspension .............................................................................................................................. 33 

 Försvarsmaterielmarknaden ............................................................................................................. 34 1.5

 Affärsmässighet ....................................................................................................................... 34 1.5.1

 Små och medelstora företag (SME) ......................................................................................... 34 1.5.2

 Överlåtelse till annan huvudman ............................................................................................. 36 1.5.3

 Ledande myndighet på upphandlingar ..................................................................................... 37 1.5.4

 Effektivare marknad ................................................................................................................ 39 1.5.5

 Överprövningar av upphandlingar ........................................................................................... 39 1.5.6

 Övergripande verksamhet ................................................................................................................ 44 1.6

 Stöd till regeringen i internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. ................. 44 1.6.1

 Internationellt samarbete ......................................................................................................... 46 1.6.2



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  4 (120) 

 

 Industrifrågor ........................................................................................................................... 52 1.6.3

 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter ............................................................. 53 1.6.4

 Försvarsstandardisering ........................................................................................................... 54 1.6.5

 Försvarsunderrättelseproduktion ............................................................................................. 55 1.6.6

2 Effektivitet i verksamheten ...................................................................................................................... 56 

 Effektivitet mot kund ....................................................................................................................... 56 2.1

 Kundorderstock ....................................................................................................................... 59 2.1.1

 Leveranser ............................................................................................................................... 60 2.1.2

 Effektivitet och god hushållning ...................................................................................................... 65 2.2

 Myndighetskostnad per debiterad timme ................................................................................. 66 2.2.1

 Debiteringsgrad ....................................................................................................................... 71 2.2.2

 Effektivitet mot kund ............................................................................................................... 72 2.2.3

 Sammanfattande bedömning ................................................................................................... 74 2.2.4

 Kostnad för prestationer .................................................................................................................. 75 2.3

 Kostnad per prestation ............................................................................................................. 75 2.3.1

 Kostnad per prestation FMV ................................................................................................... 75 2.3.2

 Kostnad per prestation FSV ..................................................................................................... 77 2.3.3

3 Intern styrning och kontroll ..................................................................................................................... 79 

 Styr- och kontrollmiljö .................................................................................................................... 79 3.1

 Riskhantering ................................................................................................................................... 79 3.2

 Kontrollaktiviteter ........................................................................................................................... 80 3.3

 Information och kommunikation ..................................................................................................... 80 3.4

 Regelefterlevnad .............................................................................................................................. 80 3.5

 Uppföljning, övervakning och utvärdering...................................................................................... 80 3.6

 Risker, brister och förbättringsområden .......................................................................................... 81 3.7

 Transparens ...................................................................................................................................... 82 3.8

4 Medarbetare och arbetsmiljö ................................................................................................................... 83 

 Kompetensförsörjningsstrategi för FMV 2015 till 2018 ................................................................. 83 4.1

 Rekrytering och avgångar ................................................................................................................ 83 4.2

 Bemanningsplanering för militär personal .............................................................................. 83 4.2.1

 Rörlighet .................................................................................................................................. 84 4.2.2

 Rekrytering .............................................................................................................................. 84 4.2.3

 Verksamhetsövergångar .......................................................................................................... 85 4.2.4

 Omställning av verksamhet ..................................................................................................... 85 4.2.5

 Attrahera framtida medarbetare ....................................................................................................... 85 4.3

 Kompetensutveckling ...................................................................................................................... 86 4.4

 Kompetensanalyser .................................................................................................................. 86 4.4.1



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  5 (120) 

 

 Utbildningar för medarbetare .................................................................................................. 86 4.4.2

 Chefsnätverk och externa chefsprogram ................................................................................. 88 4.4.3

 Arbetsmiljö och hälsa ...................................................................................................................... 89 4.5

 Sjukfrånvaro ............................................................................................................................ 89 4.5.1

 Ergonomi ................................................................................................................................. 90 4.5.2

 Krisstöd .................................................................................................................................... 90 4.5.3

 Friskvård och hälsa .................................................................................................................. 90 4.5.4

 Mångfald och jämställdhet .............................................................................................................. 90 4.6

5 Särskilda redovisningar ........................................................................................................................... 92 

 Säkerhetsskyddsavtal ....................................................................................................................... 92 5.1

 Tjänsteexport ................................................................................................................................... 92 5.2

 Rapporteringsskyldighet .................................................................................................................. 93 5.3

 Ledtider för materielförsörjning ...................................................................................................... 93 5.4

 Väsentliga händelser ........................................................................................................................ 94 5.5

6 Ekonomisk redovisning ........................................................................................................................... 95 

 Sammanställning av väsentliga uppgifter ........................................................................................ 95 6.1

 Resultaträkning ................................................................................................................................ 97 6.2

 Balansräkning .................................................................................................................................. 98 6.3

 Anslagsredovisning ......................................................................................................................... 99 6.4

 Finansieringsanalys ....................................................................................................................... 100 6.5

 Redovisningsprinciper ................................................................................................................... 101 6.6

 Noter .............................................................................................................................................. 103 6.7

 Noter till resultaträkningen ............................................................................................................ 104 6.8

 Noter till balansräkningen ............................................................................................................. 108 6.9

7 Styrelsen ................................................................................................................................................ 118 

 

Bilagor…………………….............................................................................................................................119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  6 (120) 

 

Generaldirektören har ordet 
 

FMV saknar inte utmaningar 
Den 15 juni fastställde riksdagen regeringens proposition ”Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges 

försvar för perioden 2016-2020”. Det var inte det sista steget utan ytterligare steg i en besluts-

process som pågått i flera år. Sveriges säkerhetspolitik har förändrats i grunden. Det nya är inte 

enbart ökad hotnivå och resursförstärkningar. Satsningarna förväntas också ge resultat för den så 

kallade ”basplattan”; soldatutrustning, övningar och höjd beredskap. 

 

För FMV har den nya säkerhetspolitiska inriktningen redan påverkat verksamheten. Krav på ökad 

beredskap inom befintlig verksamhet, snabbare leveranser och fler beställningar för att hantera 

plötsliga behov var inga nya företeelser under 2015. Jag är övertygad om att det är den verklighet 

FMV kan se fram mot de närmaste åren. 

 

Samtidigt som säkerhetspolitiken anger en ny riktning även inom försvarslogistikverksamheten 

fortgår de förändringar som regeringen och riksdagen beslutade om 2011. FMV och 

Försvarsmakten arbetar vidare med omdaningen av försvarslogistiken och med besparingarna. De 

flesta övergripande frågorna mellan myndigheterna är avgjorda och nu pågår arbetet med de minst 

lika viktiga konsekvenserna, detaljerna och vardagsrutinerna. 

 

Medarbetarna på FMV har inte saknat utmaningar under 2015 med att hantera ibland till synes 

motstridiga samtidiga krav på besparingar och ökad förmåga. 

 

Balans 
FMV:s verksamhet består av hundratals projekt av olika storlek. De stora och kostnadstunga 

projekten som ubåtar och JAS 39 Gripen får mycket uppmärksamhet.  

 

I juni signerade FMV beställningen av två nya ubåtar med Saab, den första av ubåtarna i 

Gotlandsklassen har tagits in på varv för halvtidsmodifiering och plåtarna till den första nya ubåten 

A-26 har skurits. Gripen-projektet fortsätter med mycket arbete nedlagt på den senaste 

uppgraderingen av C, D-systemet och med utvecklingsarbetet av Gripen E.  

 

Mindre uppmärksamhet har det nu officiellt avslutade Visbyprojektet fått. Försvarsmakten har nu 

fem lågsignaturkorvetter att tillgå och de örlogsfartygen har förmågor som få – om några – andra 

fartyg i den storleksklassen har. 

 

Helikopter 14 är ett anskaffningsprojekt som nästan enbart varit känt för att det är kraftigt försenat. 

I december mottogs den första sjöoperativa versionen och lokala medier i Blekinge kallar nu 

Helikopter 14 för ”superhelikoptern”. Vidare har serieversionerna av artilleripjäsen Archer börjat 

överlämnas till Försvarsmakten.  

 

Ubåtsräddningsfartyget URF har levererats efter modernisering och verksamheten inom Förråd, 

service och verkstäder levererar både verkstadstimmar och besparingar. Några av markverkstäderna 

inom FSV har till och med övergått till tvåskift. Samtidigt har flera av de mindre soldatburna 

projekten, till exempel leveranserna av kängor och stridsvästar, brottats med problem. 
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Att balansera begränsade ekonomiska resurser mot kravställningar som förändras över tid är svårt. 

Att nå leveranstider och att prioritera mellan pågående projekt och nya tillkommande är vardag för 

FMV. 2015 har varit ett år som inte saknat utmaningar för FMV:s medarbetare när det gäller att 

hjälpa till att försvara Sverige. 

 

 

 

 

Göran Mårtensson 

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

försvarsmateriel och logistiktjänster. Som civil oberoende uppdragsstyrd myndighet under 

Försvarsdepartementet samarbetar FMV även med andra aktörer, 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 
Genom regeringens uppdrag 2012 till FMV att svara för den samlade materiel- och 

logistikförsörjningen till Försvarsmakten har myndighetens verksamhetsansvar breddats.  

 

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

verksamheten handlar det om att i nära samarbete utforma, upphandla och tillhandahålla såväl 

materiel som tjänster till Försvarsmakten, men även till andra kunder, inom myndighetens 

ansvarsområde. 

 

De fem övergripande mål som bildar grund och ledstjärnor för hur FMV behöver arbeta för att 

leverera och uppfylla myndighetens uppgifter är: 

 FMV är flexibelt för att kunna möta försvarets behov 

 FMV samarbetar med Försvarsmakten för att utforma och hålla samman försvarslogistiken  

 FMV är Sveriges ledande myndighet på upphandlingar  

 FMV arbetar för att marknaden blir effektivare  

 FMV är och uppfattas som en kompetent och effektiv myndighet  

FMV har under året arbetat med att öka kunskapen och förståelsen hos medarbetarna för statens 

värdegrund, bland annat genom utbildning för stora delar av personalen. FMV har också en egen 

värdegrund som bildar utgångspunkt för myndighetens agerande, prioriteringar och beslutsfattande 

och som ska vägleda organisationen att på daglig basis driva verksamheten framåt. Den omfattar 

följande. 

 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. 

 

Med anledning av regeringens beslut om ny inriktning för perioden 2016-2020 samt resultatet och 

erfarenheter av genomförd verksamhetsstyrning under året har ett arbete med att utveckla och 

konkretisera målbilden genomförts. Vision, verksamhetsidé samt övergripande mål ligger fast. De 

prioriterade målen har blivit färre, tydligare och mer mätbara. Till de prioriterade målen har 

konkreta och tidsatta aktiviteter kopplats. Den reviderade målbilden gäller från och med 2016. 
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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, beloppsmässigt stora investeringar samt i ärenden av principiell karaktär eller av 

större betydelse. 
 

 
 

 

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

myndighetens övergripande verksamhetsstyrning och samordning av planering och uppföljning av 

produktionen inom FMV:s sex verksamhetsområden. Tillsammans med centrala stabsfunktioner för 

ekonomi, HR, information, IT, juridik och säkerhetsskydd samt myndighetsgemensamma uppgifter, 

arbetar dessa med leveranserna av försvarslogistik till FMV:s kunder.  

 

Generaldirektören har stöd av sin ledningsgrupp för tre olika perspektiv i verksamheten: ett forum 

för verksamhetsövergripande frågor som samlar hela FMV:s ledningsgrupp, ett forum för de chefer 

som verkställer FMV:s produktion och ett forum för myndighetsförvaltningen.  

 

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 med uppgift att samordna ett flertal av de utvecklingsprojekt som FMV 

bedrivit för att fullfölja myndighetens breddade verksamhetsansvar för försvarslogistiken. 
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Viktiga händelser under 2015 
 
Slutspurt för Visbyprojektet 
I början av året tog FMV emot den femte och sista korvetten av typ Visby (HMS Härnösand). 

Fartyget har varit operativt hos Försvarsmakten sedan 2010. Fartyget uppgraderades och genomgick 

Sea Acceptance Test (SAT). I mars lämnades HMS Härnösand över till Försvarsmakten, vilket 

därmed var den sista fartygsleveransen i Visbyprojektet. Fartyget hade valideringsperiod fram till 

den 12 juni och tillfördes därefter den 3:e Sjöstridsflottiljen. Den 15 september 2015 avslutades 

Visbyprojektet. 

 
Sista leveranskontrollflygningen av JAS 39C/D-versionen 
Avdelningen Test & Evaluering (T&E) genomförde i februari den sista leveranskontrollflygningen 

av den sista JAS 39C/D-versionen som svenska Försvarsmakten har beställt. Totalt har T&E 

leveransflugit 260 stycken Gripenflygplan till Sverige, Tjeckien, Ungern och Thailand.  

 
Svensk insats i Adenviken (Atalanta) 
Mellan den 9 februari och den 17 maj deltog Sverige tillsammans med Nederländerna i den EU-

ledda insatsen EU-NAVFOR utanför Afrikas horn. FMV bidrog genom att samordna logistiken av 

två svenska stridsbåtar och basering av två Helikopter 15 på ett nederländskt försörjningsfartyg. 

FMV genomförde även de prov och certifieringar som behövdes för att de svenska helikoptrarna 

skulle kunna starta och landa säkert på det holländska fartyget i olika typer av väder.  

 
FMV – årets nykomling 
FMV:s generaldirektör Lena Erixon tog i mars emot Universums pris som årets nykomling för 

arbetet med Employer Branding, ett systematiskt arbete med att stärka FMV:s varumärke som en 

attraktiv arbetsgivare.  

 
Ny styrelseordförande 
Den 1 april tillträdde Jan Nygren som ny styrelseordförande i FMV. Jan Nygren har tidigare bland 

annat varit samordningsminister i Statsrådsberedningen och statssekreterare i Försvars- och 

civildepartementen.  

 
Skjutövning för att prova Nato-standard 
Under fyra veckor i april och maj genomförde Sverige tillsammans med Nederländerna, Norge och 

Tyskland skjutningar mot ett aktivt skyddssystem för bepansrade fordon. Verksamheten utfördes på 

FMV:s provplats i Karlsborg. Syftet med övningen var att se om standarden, som utarbetas inom 

Nato för att verifiera systemen, är funktionell. 

 
Nytt ledningssystem till Försvarsmakten 
I början av maj överlämnade FMV ett nytt ledningssystem till Försvarsmakten. Det nya 

ledningssystemet innebär att Försvarsmaktens krigsförband får en utökad funktionalitet inom 

kommunikation, lägesinformation, orderhantering och meddelarhantering.  

 
FMV beställde två nya ubåtar A-26 
I juni undertecknade FMV och Saab avtalen om nästa generations ubåtar och halvtidsmodifiering av 

två ubåtar ur Gotlandsklassen. Att behålla och utveckla undervattensförmåga är ett väsentligt 
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nationellt säkerhetsintresse och i och med beställningarna formas en stabil och långsiktig grund för 

den svenska ubåtsförmågan. 

 

FMV:s generaldirektör till Trafikverket 
I början av juni utnämnde regeringen FMV:s generaldirektör Lena Erixon till ny generaldirektör för 

Trafikverket fr.o.m. den 1 september och överdirektören Dan Ohlsson tog över som tillförordnad 

generaldirektör på FMV. Den 7 januari 2016 beslutade regeringen att anställa Göran Mårtensson 

som generaldirektör för FMV fr.o.m. den 1 februari 2016. 

 
Neuron flög i Vidsel 
I september genomförde FMV, Saab och franska Dassault provflygningar med den obemannade 

flygfarkosten Neuron. Flygningarna gjordes vid FMV:s provplats i Vidsel. Syftet var dels att prova 

hur bra Sveriges skarpa flyg- och markbaserade system ser Neuron, dels att se om Neuron uppfyller 

ställda krav. 

Ubåtsräddning i världsklass  
FMV har under året lett arbetet med att modifiera ubåtsräddningsfarkosten URF MK II. URF är den 

ubåtsräddningsfarkost i världen som kan rädda flest personer samtidigt och har störst kapacitet. En 

hel svensk ubåtsbesättning (35 personer) kan räddas i ett lyft från havets botten. 

 

Korpen och Örnen i Mali 
FMV har under 2015 gjort det möjligt att bedriva UAV

1
-operationer i Mali. Arbetet har omfattat 

planering av basen i Timbuktu, vilket bland annat har inneburit kravställning och projektering av 

landningsbanan för UAV-systemet Örnen, säkerställande av bränsleförsörjningen till Örnen samt 

anpassning till FN-krav. Arbetet har även omfattat ingående av avtal för ett utökat systemstöd som 

ett komplement till Försvarsmaktens egna resurser. 

 
Den svenska FN-insatsen i Mali 
Etableringen och byggnationen av camper i Mali har slutförts under året. Tillsammans med 

myndighetens olika entreprenörer svarar FMV nu för att vidmakthålla camperna samt att utföra 

Facility Management åt Försvarsmakten. 

FMV på Pride 
Som ett led i arbetet med att FMV ska vara en öppen och accepterande arbetsplats i HBTQ-frågor 

deltog myndigheten för första gången på Pridefestivalen i Stockholm.  

 

Stöd åt Migrationsverket 
Under hösten har FMV lämnat stöd åt Migrationsverket med anledning av den rådande 

flyktingsituationen. Bland annat har FMV avlastat Migrationsverket genom att genomföra ett antal 

prioriterade upphandlingar för deras ökade behov. 

 

Sista tillsynen i Ronneby 
Flygverkstaden i Ronneby har funnits i 70 år och utfört tillsyn, modifiering och reparationer på de 

flesta typer av stridsflyg och helikoptrar. Som ett led i omdaning av försvarslogistik har det funnits 

behov av att göra besparingar i syfte att genomföra verksamheten på ett mer effektivt sätt. Det 

                                                      
1 Unmanned aerial vehicle (obemannad flygfarkost) 
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tyngre flygunderhållet kommer framgent att koncentreras till flygverkstäderna i Såtenäs och Luleå 

med samma kapacitet som tidigare. 

 
FMV inför ytterligare delar av IT-systemet PRIO 
Att införa delar av Försvarsmaktens system PRIO på FMV är en viktig del i FMV:s utökade ansvar 

för Försvarsmaktens materiel. För FMV betyder PRIO inte bara ett nytt IT-system, utan det medför 

även anpassning av processer och arbetssätt. Under året har materielunderhåll, tekniskt systemstöd 

samt materiel- och förnödenhetsförsörjning överförts från andra äldre system till system PRIO i 

norra Sverige.  

 

Marinverkstäderna sköter underhåll av luftvärnsrobotar 
Marinverkstäderna har under många år genomfört underhåll av marina robotsystem. För första 

gången beställdes under 2015 underhåll på luftvärnsrobot 97, Hawk. Underhållet gjordes tidigare av 

industrin, men togs i fjol över av FMV-marinverkstad, vilket visar på FMV:s förmåga och 

förutsättningar att merutnyttja kompetens, skyddad infrastruktur och utrustning.  
 

FMV kvalitetssäkrar åt Singapore 

FMV och Singapores anskaffningsmyndighet DSTA undertecknade under 2015 ett avtal där FMV 

ska kvalitetssäkra komponenter till Singapores nya korvett, Littoral Mission Vessel, LMV. Det är 

kompetensen och erfarenheterna inom skrov och komposit som FMV har byggt upp under Visby-

projektet som har gjort detta möjligt. 

 

Utveckling FSV POL – SAP 
Inom FSV har det under 2015 driftsatts en verkstadsmodul inom ramen för FSV:s SAP-modul FSV 

POL och verksamheten har därmed kunnat merutnyttja Försvarsmaktens satsningar på SAP-PRIO. 

FSV har med denna modul ett helintegrerat verksamhets- och ekonomisystem. Ersättningen av de 

gamla systemen har gett möjligheten att arbete modernt och mer effektivt samt har på en 

kontinuerlig basis börjat kunna följa upp verksamheten motsvarande modern industriproduktion.  

 

Ökad säkerhet för dykare 
FMV överlämnade under 2015 Tryckkammarsystem Lindholmen till Försvarsmaktens dykeri- och 

navalmedicinskt centrum (DNC) i Karlskrona. Det är ett avancerat tryckkammarsystem med en 

bostadskammare och en dykkammare förbundna med varandra. Dykkammaren består av en 25 

kubikmeter stor bassäng för såväl humandykning som materielprover. 
 

Skiftarbete kortar reparationsköer 
FMV tillsammans med arbetstagarorganisationerna träffade under 2015 ett nytt lokalt kollektivavtal 

som gör det möjligt att införa tvåskift vid mark- och flygverkstäderna. Genom att utnyttja befintliga 

verkstadsresurser kan FMV öka genomströmningen av objekt som behöver underhållas och därmed 

korta reparationsköerna.  
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Ekonomiskt resultat 
 

FMV:s ekonomiska mål är full kostnadstäckning över tiden. För 2015 budgeterades ett underskott 

på 93 miljoner kronor till följd av att omställnings- och utvecklingskostnader finanserias av det 

balanserade kapitalet. Upparbetningen av omställnings- och utvecklingskostnader har skett strax 

under budget och årets resultat blev ett underskott på 45 miljoner kronor. Resultatförbättringen 

relativt budget förklaras delvis av att utfallet för debiteringsgraden överstiger budget vilket innebär 

högre intäkter. Utöver detta har viss verksamhet inom FSV levererat ett bättre resultat än budgeterat 

och till detta kommer även en något lägre upparbetning av kostnader för myndighetsförvaltningen.   

Med en omsättning på 21 miljarder kronor ligger resultatet på ca -0,2 procent, vilket är nära 

målsättningen att uppnå ett nollresultat. 

Tabell 1. Kostnader och intäkter per prestationsområde 

Ekonomiskt 

resultat 2015 

Anskaffning, 

mnkr 

Ledningsstöd, 

mnkr 

Driftstöd, 

mnkr 

Internationella 

materielsamarbeten 

och industrifrågor, 

mnkr 

Evaluering och 

certifiering av IT-

säkerhetstjänster, 

mnkr 

Totalt, 

mnkr 

2013 Intäkter 12 094 868 8 351 59 12 21 384 

  Kostnader 12 129 897 8 409 59 12 21 506 

  Resultat -35 -29 -59 0 0 -122 

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 
 

Tabell 2. Summa fakturerade intäkter 

Intäkter per kund och år (mnkr) 

Kund 2013 2014 2015 

Försvarsmakten 14 895 17 367 17 022 

Försvarsmakten m.a.p. FSV 1 838 1 738 1 416 

Övriga kunder 1 419 1 742 1 242 

Övriga kunder m.a.p FSV 10 74 45 

Totalt 18 162 20 921 19 725 

 
Tabell 3. Summa övriga driftskostnader 

Övriga driftskostnader per kund och år (mnkr) 

Kund 2013 2014 2015 

Försvarsmakten 16 163 15 027 16 504 

Försvarsmakten m.a.p. FSV 833 863 520 

Övriga kunder 1 142 1 140 1 140 

Övriga kunder m.a.p. FSV  5 37 17 

Totalt 18 143 17 067 18 180 
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Tabell 4. Intäkter per stridskraft, Försvarsmakten2 

Intäkter per stridskraft, beställningar från Försvarsmakten (mnkr) 

Stridskraft 2013 2014 2015 

Arméstridskrafter 3 250  4 305  2 872 

Marinstridskrafter 1 654  1 409  2 470 

Flygstridskrafter 6 062  7 411  6 912 

Ledning och Logistik 3 164  2 961  3 150 

HKV centralt (inkl. FoT 

och 1.1) 

765  1 281 1 618 

Totalt 14 895 17 367  17 022 

 
Tabell 5. Intäkter Förråd, service och verkstäder Försvarsmakten 

Intäkter per stridskraft, beställningar från Försvarsmakten år (mnkr) 

Tjänsteområde 2013 2014 2015 

Administrativt stöd 89 67 67 

Arbetsplatsservice 557 570 144 

Förnödenhetsförsörjning 277 344 343 

Logistikkompetens 43 46 48 

Reservmateriel 93 57 62 

Transporter 28 27 24 

Upphandling och inköp
3
 63 0 0 

Verkstadstjänst luft 108 96 94 

Verkstadstjänst mark 519 650 576 

Verkstadstjänst sjö 62 65 57 

Totalt 1 839 1 922 1 416 
  

 

 

  

                                                      
2 Beloppen 2013 och 2014 inte är direkt jämförbara med 2015 eftersom FMV har ändrat metod att ta fram värden ur redovisningen. 
3 Upphandling och inköp innefattas i verksamhetsområdet Marknad och inköp från och med 2014. 
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FMV:s regleringsbrev för 2015 
Nedan redovisas de återrapporteringskrav som föreligger i FMV:s regleringsbrev för 2015 och 

under vilket avsnitt de redovisas i årsredovisningen. 

 
Mål 

 

Återrapporteringskrav i enlighet med FMV:s regleringsbrev för 2015 Återfinns under 

avsnitt 

1 FMV ska  

- redovisa uppnådda resultat avseende logistikverksamheten, i enlighet med regeringens 

beslut den 28 juni 2012 (Fö nr 9).  

 

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. 

 

1.6.1 Stöd till 

regeringen i inter-

nationella materiel-

samarbeten och 

industrifrågor m.m. 

3 FMV ska  

- redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt kostnaderna för detta.  

- redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster. 

 

1.6.4 Evaluering och 

certifiering av IT-

säkerhetsprodukter 

4 FMV ska 

- inom försvarslogistikområdet, inför ett eventuellt beslut om överlåtelse av verksamhet till 

annan huvudman, redovisa på vilka grunder sådan överlåtelse bedöms effektiv. 

 

1.5.3 Överlåtelse till 

annan huvudman  

5 FMV ska  

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

antal säkerhetsskyddsavtal och sammanlagda antalet arbetsdagar som verksamheten har 

krävt under budgetåret 2015.  

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

 

5.1 Säkerhets-

skyddsavtal 

6 FMV ska  

- redovisa vidtagna åtgärder avseende små och medelstora företag och resultatet av arbetet. 

 

1.5.2 Små och 

medelstora företag 

7 FMV ska  

- redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning 

uppgifterna har kunnat lösas 
 

 

1.6.6 Försvars-

underrättelse-

produktion  

9 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 

 

10 FMV ska 

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

redovisningen av verksamheten. 

 

2.2 Effektivitet och 

god hushållning 

11 FMV ska  

- lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten 

 

5.2 Tjänsteexport 

12 FMV ska  

- följa upp myndighetens kompetensförsörjningsstrategi. Verksamheten ska analyseras och 

- kommenteras. Av redovisningen ska framgå hur den förändring som myndigheten 

genomgår till följd av omdaningen av försvarslogistiken påverkar kompetensförsörjningen.  

 

4.1 Kompetensför-

sörjningsstrategi för 

FMV 2015-2018  

13  FMV ska  

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

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

staten. 

 

1.5.6 Överprövningar 

av upphandlingar 
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Mål 

 

Återrapporteringskrav i enlighet med FMV:s regleringsbrev för 2015 Återfinns under 

avsnitt 

14 FMV ska 

- om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till 

Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som 

representanter från myndigheten deltagit i. 

 

5.3 Rapporterings-

skyldighet 

15  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 

16 FMV ska 

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

anskaffningar som regeringen specificerat i Försvarsmaktens regleringsbrev för budgetåret 

2015. 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. 

17 FMV ska 

- stödja Försvarsmakten i dess arbete med att mäta och redovisa ledtiderna i materiel-

försörjningen. 

 

5.4 Ledtider för 

materielförsörjning 

18 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. 

19 FMV ska 

- bistå med underlag avseende materielinvesteringar för tiden efter 2016 i enlighet med 

Regeringskansliets närmare bestämmande. 

 

1.1.2 Rationalis-

eringen och 

effektiviseringen av 

försvarslogistiken 

20 FMV ska 

- stödja Regeringskansliet i genomförandet av det svenska ordförandeskapet i Nordefco 

2015. 

 

1.6.2 Internationellt 

samarbete 

21 FMV ska 

- i samband med årsredovisningen redovisa vilka av myndighetens befattningar och personal 

som behöver krigsplaceras för att medge att Försvarsmakten mobiliseras. 

 

Redovisas i separat 

dokument utanför 

årsredovisningen. 

22 FMV ska 

- redovisa intäkter, kostnader samt bedömda verksamhetsmässiga och affärsmässiga risker i 

samband med vidmakthållande, överlåtelse och upplåtelse av försvarsmateriel och 

materielsystem uppdeltat per exportaffär. 

 

Redovisas i separat 

dokument utanför 

årsredovisningen. 
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1 Resultatredovisning 
FMV:s resultatredovisning utgår från en indelningsgrund omfattande tre delar: Försörjning av 

försvarslogistik, Försvarsmaterielmarknaden och Övergripande verksamhet. Denna uppdelning har 

tillkommit för att dels bättre följa FMV:s utvecklade ansvar för materiel- och logistikförsörjningen 

samt den nu pågående förändringen av beställningsmönstret mellan Försvarsmakten och FMV, dels 

öka samstämmigheten 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 2015 framgår på sidorna 15-16. 

 

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

försvarslogistiken. 

 

 Fortsatt omdaning av försvarslogistiken  1.1

 Regeringens beslut  1.1.1

I propositionen En effektivare försvarslogistik (prop. 2011/12:86) redovisade regeringen, med 

utgångspunkt från FMV:s och Försvarsmaktens gemensamma bedömningar, omfattningen av de 

besparingar som ska nås genom att effektivisera verksamheter inom områdena inköp, förråd, service 

och verkstäder samt lednings- och beställarfunktionen. Mot bakgrund av propositionen 

bemyndigade riksdagen i juni 2012 regeringen att fatta beslut om förvarslogistikens framtida 

utformning. Regeringen har till FMV och Försvarsmakten uppdragit att genomföra åtgärder för att 

effektivisera och rationalisera dessa verksamheter, bland annat genom en förändrad uppgifts- och 

ansvarsfördelning inom materiel- och logistikförsörjningen, med Försvarsmakten som beställare 

och FMV som leverantör av lösningar för försvarslogistiken. FMV har sedan 2014 därmed ansvar 

för både logistiktjänster och materielanskaffningar. 

 

Enligt regeringens beslut ska FMV och Försvarsmakten sänka sina kostnader med sammanlagt 760 

miljoner kronor årligen från och med ingången av 2015 inom huvudsakligen tre områden. Åtgärder 

inom områdena inköp, förråd, service och verkstäder (330 miljoner kronor), utveckling och 

effektivisering av Försvarsmaktens anskaffningsverksamhet (UEFA-projektet, 300 miljoner kronor) 

respektive förändrade lednings- och beställarfunktioner (130 miljoner kronor). De genom 

rationaliseringar och effektiviseringar frigjorda medlen ska användas i Försvarsmaktens 

insatsorganisation och förbandsverksamhet.  

 

Utifrån riksdagens beslut i juni 2015 om regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition har 

regeringen beslutat om inriktning för FMV:s verksamhet för åren 2016 till och med 2020 där målet 

för det pågående omställningsarbetet för logistikverksamheten har 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. 
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Regeringen beslutade i juni 2015 att genomföra en översyn av materiel- och logistikförsörjningen 

till Försvarsmakten och har tillsatt en särskild utredare för detta. FMV har under hösten lämnat stöd 

till utredningen med såväl underlag som verksamhetskunskap samt ställt expertis till förfogande. 

 

 Rationaliseringen och effektiviseringen av försvarslogistiken 1.1.2

Vid ingången av 2015 genomfördes den sista beslutade verksamhetsövergången och omfattade 

överföring av delar av Försvarsmaktens MSK Flyg till FMV. FMV fick därmed ett tillskott av 

personal med 117 personer. 

 

Under året har FMV tillsammans med Försvarsmakten fortsatt genomlysa vilka anläggnings-

tillgångar som kvarstår att föra över från Försvarsmakten. Arbetet har försenats i förhållande till den 

planering som gällt och beräknas nu kunna slutföras först under 2016.  

 

FMV beviljades en utökad låneram av regeringen för att finansiera de anläggningstillgångar som 

Försvarsmakten beslutat undanta från genomförda verksamhetsöverföringar. 

 

FMV har under året genomfört en analys för att identifiera besparingsinitiativ inom ramen för 

inköpsverksamheten. Det kvarstår att besparingar kommer vara svåra att realisera enligt regeringens 

beslut då synergier inte kan realiseras så som förväntats. Dubbla stödsystem, kraftigt ökade 

beställningsvolymer och större helhetsåtaganden samt att de ändrade beställningsmönstren mellan 

Försvarsmakten och FMV ännu inte har etablerats, förskjuter möjligheterna att uppnå besparingarna 

genom en effektivisering till minskade mängder upphandlingar och leverantörsbeställningar. FMV:s 

bedömning är att besparingarna inte kommer vara intagna förrän tidigast under 2018. De åtgärder 

som myndigheten kommer att vidta har redovisats till regeringen i den myndighetsgemensamma 

fjärde kvartalsrapporten för året. 

 

I omdaningsarbetet har verksamheten inom FMV:s verksamhetsområde Förråd service och 

verkstäder (FSV) kunnat visa positiva resultat vad gäller att genomföra besparingar. FMV har inom 

området uppnått sina besparingsmål för året och sänkt kostnader för Försvarsmakten genom att i 

vissa fall införa lägre timpriser. 

 

Arbetet med att införa det nya arbetssätt som ska gälla för en utvecklad lednings- och beställar-

funktion mellan myndigheterna har fortgått under året, parallellt med FMV:s planering av 

produktionen inför 2016. FMV:s mål har varit att fortsatt strukturera kärnverksamheten för att 

möjliggöra målsatta besparingar och skapa ytterligare kostnadseffektivitet inom ramen för ansvaret 

för materielens hela livscykel.  

 

Utvecklingen under året har framför allt berört arbetet att lägga grunden för kommande års 

försvarslogistikplaner (FLP) genom att utarbeta formerna för planering, beredning och 

genomförande av nya beställningsmönster för vissa områden samt ge förändringsförslag avseende 

vissa materiella behov, men även förändra arbetssättet i system- och processperspektivet med fokus 

på livscykelperspektivet och behovet av styrning av drift, design och beställningar inom 

ledningssystemområdet.  

 

En annan viktig förändring har varit att inom ramen för försvarslogistikdialogerna lägga grunden 

för att hantera behoven för förbanden, vilket också är en del av det nya arbetssättet. Inom ramen för 
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detta arbete har FMV gett Försvarsmakten stöd i utarbetandet av underlag för regeringens 

investeringsplan i enlighet med regeringens inriktning för myndigheterna för perioden 2016 – 2020. 

 

FMV har också vidtagit några nödvändiga åtgärder för utvecklingen av arbetet med åtaganden 

rörande vidmakthållande, med fokus på de åtgärder som är väsentliga för Försvarsmaktens 

operativa förmåga. 

 

Den 1 februari 2015 påbörjades ett succesivt övertagande av lokal driftstyrning från Försvarsmakten 

till FMV utifrån principer om enkelhet och rationalitet för funktion och bemanning för den lokala 

driftstyrningen. Under året har en omorganisation av resultatenheten Anskaffning och logistik 

genomförts i syfte att på ett effektivt sätt integrera anskaffning och driftstyrning.  
 

I beredskapsperspektivet har FMV utifrån Försvarsmaktens beställning utvecklat formerna för 

funktionen som tjänsteman i beredskap samt deltagit i Försvarsmaktens arbete med planer, övningar 

och utbildningar. 

 

Effektiviseringen av gränsytorna mellan myndigheterna har även inbegripit ett arbete rörande 

stödsystemens utveckling inom försvarslogistikområdet.  

 

En överenskommelse avseende samordning mellan myndigheterna för 2016 som innefattar det 

förändrade rollspelet mellan myndigheterna i den reformerade försvarslogistiken beslutades 

gemensamt av FMV och Försvarsmakten i slutet av året. 

 

 Resultat av besparingsarbetet 1.1.3

FMV har fortsatt arbetet med omdaningen av försvarslogistiken tillsammans med Försvarsmakten, 

med inriktningen att fullfölja regeringens beslut från 2012, men med hänsyn tagen till regeringens 

justerade mål för det pågående omställningsarbetet för logistikverksamheten.  
 

Under våren har fördelningen av regeringens besparingsbeting mellan myndigheterna slutligt 

fastställts av FMV och Försvarsmakten. Löpande under året har FMV med Försvarsmakten fortsatt 

arbetet att på ett rättvisande sätt kunna planera, genomföra och följa upp de initiativ som utgör 

föremål för besparingsansträngningarna.  

 

En myndighetsgemensam modell har utvecklats för att beräkna omfattningen av de reella 

besparingarna utifrån FMV:s och Försvarsmaktens tillkommande kostnader för delar av 

logistikverksamheten. En myndighetsgemensam kvalitetssäkring av de identifierade områdena och 

dess kostnader inleddes under hösten, detta med anledning av kvarstående osäkerheter och behovet 

av en fördjupad analys över hur osäkerheterna ska omhändertas i det vidare arbetet. 

 

Arbetet med kostnadsreduktionerna har FMV rapporterat till regeringen varje kvartal gemensamt 

med Försvarsmakten. Vid utgången av 2015 hade FMV frigjort medel i en omfattning av 257 

miljoner kronor sedan arbetet startade 2012. Årets samlade besparingsarbete resulterade i en 

kostnadsreduktion om cirka 95 miljoner kronor. I ett bruttoperspektiv återstår således 42 miljoner 

kronor sett till FMV:s besparingsbeting.  
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Tabell 6. 2015 års justerade fördelning av besparingsbetinget mellan myndigheterna och 
FMV:s uppnådda kostnadsreduktioner 2012-2015, mnkr 

Områden för 

besparingsbetinget 

Försvarets materielverk Försvarsmakten 
Totalt 

besparings-

beting 

Besparings-

beting 

Brutto-

resultat 

2012-2015 

Besparings-

beting 

Inköp 30 4 0 30 

UEFA 13 15 287 300 

Förråd, service och verkstäder 156 188 144 300 

Ledning och beställning 100 50 30 130 

Totalt 299 257 461 760 

 

Inom ramen för området UEFA uppgår myndigheternas besparingar 2015 till cirka 212 miljoner 

kronor, varav närmare 15 miljoner kronor utgör FMV:s andel. Kostnadsreduktionen omfattar 

knappt 57 miljoner kronor jämfört utfallet för 2014. Besparingarna för FMV:s del är främst 

härledda till områdena standardfordon och bemanning.  

 

FMV har vid utgången av 2015 överträffat sitt besparingsbeting om 156 miljoner kronor inom 

området förråd, service och verkstäder med 33 miljoner kronor.  Under åren 2013-2015 har FMV 

genomfört omfattande besparingar i verksamheten. År 2015 är sista året på denna planeringsperiod 

och de besparingar som verksamheten inom området förråd, service och verkstäder har ålagts, har 

genomförts med bibehållen produktionskapacitet.  

 

Parallellt med besparingsarbetet uppgår kostnaderna för FMV:s omställningsarbete för åren 2012-

2015 till 268 miljoner kronor, varav kostnaderna under 2015 utgör 55 miljoner kronor. Av dessa 55 

miljoner kronor har mindre än hälften utgjort kostnader för myndighetstid. Jämfört med 2014 har 

kostnaderna för 2015 minskat till mindre än hälften. 

 

I enlighet med regeringens beslut 2012 har FMV tillsammans med Försvarsmakten under året gjort 

en ansträngning att kvalitetssäkra respektive myndighets kostnadsutfall i perspektivet före och efter 

omdaningen, med fokus på området förråd, service och verkstäder. Då det sammanlagda 

ekonomiska utfallet påverkas under året av händelser som inte är hänförliga till omdaningen, har 

såväl ett antal jämförelsestörande kostnadsposter som osäkerheter i besparingsutfallet de facto 

försvårat för myndigheterna att på en kvalitetssäkrad grund redovisa kostnadsutfallet. Exempel på 

jämförelsestörande kostnadsposter är verksamhetsutveckling utöver omdaningen av försvars-

logistiken, förändring i efterfrågan på erbjudna tjänster, förändrade redovisningsprinciper, 

systemtekniska orsaker men också prisutvecklingen. FMV:s utfall av kostnader före och efter 

omdaningen till och med 2014 beräknas uppgå till 1 878 miljoner kronor, vilket utgör en besparing 

om 94 miljoner i relation till 2013.  

 

 Förråd, service och verkstäder 1.1.4

Under året har verksamheten för förråd, service och verkstäder inom FMV ytterligare konsoliderats. 

En ny avdelning har skapats inom verksamhetsområdet FSV då de tidigare avdelningarna Lager & 

Transport respektive Reservmaterielenheten slogs ihop till FSV Försörjning den 1 januari. Inför 

2015 planerade FSV att rationalisera inom fyra områden och rationaliseringsarbetet har i stort 

genomförts enligt plan.  
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Ett förbättringsarbete med stöd av LEAN har under året startats upp inom flera avdelningar inom 

FSV, med målet att bedriva verksamhet och produktion på ett mer kostnadseffektivt sätt. Utifrån 

besparingsbetinget bedöms verksamheten överträffa sitt mål vid utgången av 2016 (se även avsnitt 

1.1.3). 

 

Som ett led i arbetet att produktionsanpassa flygverkstäderna har en omstrukturering skett under 

året, vilken innebär en nedläggning av flygverkstaden i Ronneby. Efter stängningen i början av 

2016 kommer produktionen bedrivas på två produktionsplatser istället för tre, som tidigare. FMV 

har under 2015 även påbörjat en dialog med Saab om att ta över vissa lokaler i Ronneby redan 

under 2016, vilket kommer att ge positiva effekter för FMV, vad gäller reducerade hyreskostnader. 

 

FSV Försörjning är ett annat område som har genomfört rationaliseringar under 2015 genom 

produktionsanpassningar, såsom flytt och förtätningar av förråd samt förändring och ombyggnation, 

vilket medger produktion med lägre personalstyrka. Förseningar av ombyggnationer och 

larminstallationer har dock medfört att planerade reduceringar av vaktpersonal 2015 har förskjutits 

till 2016. 

 

Inom FSV:s markverkstäder har åtgärder genomförts under 2015 för att öka produktiviteten och 

därmed öka debiteringsgraden. Det har medfört att markverkstäderna har kunnat utföra produktion 

som tidigare lagts ut på civil verkstad. Som ett led i detta arbete kommer markverkstäderna inte 

heller att återrekrytera ett antal personal som har slutat, vilket ger en bestående årlig 

kostnadssänkning. 

  

Inom FSV Service har ett antal rationaliseringsåtgärder genomförts under året. Den planerade 

åtgärden med en central boendebokning har dock inte kunnat genomföras detta år, men förhoppning 

finns att genomföra den kommande år. Planerade åtgärder med förändringar i 

ekonomiredovisningstjänstens utförande har inte heller genomförts. FSV Service har ersatt dem 

med andra produktionsanpassningsåtgärder såsom konsolidering av Grafisk produktion, effektivare 

ledningsfunktion och effektivare produktion på Resesektionen vilket medfört minskat antal 

anställda. 

 

 Uppföljning och effekter 1.1.5

Under våren genomförde FMV:s och Försvarsmaktens myndighetsledningar en första gemensam 

kontrollstation av det fortgående arbetet med omdaningen av försvarslogistiken. Avsikten var att ge 

myndigheterna en inriktning för det gemensamma fortsatta arbetet och eventuella justeringar i 

förhållande till regeringens beslutade inriktning för försvarslogistiken. Särskilda frågor som dömdes 

av för fortsatt arbete under 2015 var bland annat hotell- och bostadsverksamheten, 

dimensioneringen och försörjningen av reservmateriel, drivmedelsredovisningen och 

myndigheternas godsmottagningar. Myndigheternas gemensamma samverkansgrupp har 

regelbundet stämt av pågående arbete med omdaningen, även med myndighetsledningarna i två 

olika mötesformat.  

 

Under våren genomförde FMV dessutom en intern kontrollstation över de områden som är 

kopplade till omdaningen av försvarslogistiken utifrån status för förändringen vad gäller 

besparingsmålen och myndighetens framtida förändringsarbete, roller och ansvar vad avser 
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tydligheten för såväl arbetet i den nya modellen som gränsytorna internt mellan olika 

organisationsenheter, samt behoven av justering av verksamheters placering för ett effektivt arbete.  

 

FMV kan i likhet med förra året konstatera att logistikverksamheten, under rådande omdaning, har 

ställt stora krav på myndighetens produktion. Ett stort antal medarbetare har utöver sina ordinarie 

uppgifter medverkat i förändringsarbetet, dessutom under en period med justering av både målbild 

för logistikverksamheten och förskjutningar av beslut mellan myndigheterna.  

 

Myndighetens ordinarie verksamhet har dock i allt väsentligt kunnat genomföras enligt plan, 

samtidigt som FMV:s utvecklade roll och ansvar för försvarslogistiken allt mer kommit på plats 

under året. Vad gäller FMV:s leveransförmåga, i perspektiven materielanskaffning och offerering 

av nya uppdrag har utvecklingen under året varit övervägande positivt, se vidare i avsnitt 2.1.2.  

   

 Försörjning av försvarslogistik – Anskaffning 1.2

 Prestationer under 2015 1.2.1

Nedan redovisas ett urval av de 728 prestationer som FMV har levererat till Försvarsmakten och 

andra kunder under 2015. 

Helikopter 14 
Försvarsmakten har totalt beställt 18 stycken helikopter 14 i två konfigurationer (14E respektive 

14F). Med anledning av förseningar i projektet har en interimistisk version avsedd för 

internationella insatser benämnd helikopter 14D tagits fram. De sista två helikoptrarna av denna 

konfiguration levererades under 2015, men samtliga kommer att uppdateras till den avtalade 

konfigurationen helikopter 14E.  

Den första av fem sjöoperativa helikoptrar, 14F, levererades till Försvarsmakten i december 2015. 

Beställning på modifiering av ytterligare fyra av de 18 helikoptrarna har gjorts till denna version. 

Den sjöoperativa förmågan innebär möjligheter till ubåtsjakt med nyutvecklad sonar för Östersjön, 

ytmålsspaning med taktisk radar samt sjöräddningsuppdrag med möjlighet till medicinsk vård. 

 

Under 2015 har FMV också tecknat avtal för anskaffning av reservmateriel för 400 miljoner kronor. 

 

Livstidsförlängning av ubåtsräddningsfarkost (URF)  
Under juni 2015 överlämnades ubåtsräddningsfarkosten (URF) till Förvarsmakten efter genomförd 

livstidsförlängning och är nu operativt tillgänglig till mitten av 2020-talet. 

 

URF byggdes ursprungligen 1978. Fram till 2011 har farkosten genomgått några större 

generalöversyner samt vissa modifieringar. För att säkerställa tillgängligheten på URF fanns dock 

ett behov av att utföra en stor modernisering. En upphandling av livstidsförlängning genomfördes 

därför och kontrakt tecknades med James Fisher Defence som huvudleverantör. Under 

livstidsförlängningen har URF försetts med helt moderna system där i princip endast skrovet är kvar 

från den ursprungliga farkosten. Bland annat har URF försetts med ett nytt framdrivnings- och 

manöversystem, ett nytt trim- och viktregleringssystem samt ett nytt navigationssystem. Därtill har 

URF fått en ökad batterikapacitet samt att ett antal säkerhetshöjande åtgärder har implementerats. 
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Genom livstidsförlängningen har URF blivit en snabbare och effektivare räddningsfarkost med 

mycket goda manöveregenskaper och med ökad tillgänglighet. 
 

Bogserbåt typ Hector 
Under slutet av 2015 överlämnade FMV två bogserbåtar av typ Hector till Försvarsmakten. 

Anskaffningen har genomförts i samarbete med Defence Materiel Organisation (DMO) i 

Nederländerna.  

Ett gemensamt behov av att omsätta befintliga bogserbåtar identifierades under hösten 2011 och 

under 2013 genomfördes en gemensam upphandling under DMO:s ledning. I januari 2014 

tecknades ett kontrakt mellan DMO och Damen Shipyards i Nederländerna på tre bogserbåtar till 

DMO och två till FMV.  

 

Skalplagg 08 
Under 2015 har FMV genomfört leveranser av skalplagg 08 (jacka och byxa) till Försvarsmakten. 

Skalplagg 08 upphandlades enligt lagen om offentlig upphandling under 2013. Beslutet om vald 

leverantör överklagades dock till kammarrätten, vilket föranledde en rättsprocess som varade i cirka 

12 månader. FMV blev vinnare i målet och produktionen kunde starta med den ursprungligt valda 

leverantören i december 2014.  
 

Skalplagg 08 tillverkas av ett ånggenomsläppligt (plagget andas) vattentätt material som är 

impregnerat för vatten- och oljeavvisning. Plagget möter höga krav på IR-reflektion, det vill säga att 

det smälter in i den omgivande miljön. Under 2015 har Försvarsmakten fått leverans av 10 000 blåa 

samt 8 000 gröna (kamouflagetryckta) skalplagg 08. Leverans av grundordern beräknas vara 

slutförd till sommaren 2016.
 
 

 

Bildförstärkare Mono 12 färdiglevererade från Grekland 
2010 genomfördes en stor konkurrensupphandling av bildförstärkare och det lilla grekiska företaget 

Theon Sensors vann upphandlingen i konkurrens med ett tiotal större välkända företag. Systemet, 

Mono 12, överlämnades till Försvarsmakten 2012, men leveranser har planenligt fortsatt månatligen 

och de sista leveranserna har genomförts under 2015. Under året har FMV levererat totalt 8 500 

system inklusive reservdelar och underhållsutrustning. Systemet är nu föremål för vidmakthållande 

och diverse smärre modifieringar. 

 
De soldatburna bildförstärkarna, som kan bäras i handen, på vapnet, på hjälmen eller hjässan, 

förstärker svagt befintligt ljus så att man kan se i mörker. Inför upphandlingen tog FMV fram en 

kravspecifikation med hårda krav på låg vikt och goda justeringsmöjligheter när bildförstärkaren 

bärs på huvudet. Låg vikt är en teknisk utmaning och det fanns en risk för minskad hållbarhet. 

Eftersom bildförstärkaren skulle kunna bäras av i stort sett alla ställde FMV också höga krav på 

justeringsmöjligheter av huvudfästet. Sammantaget var detta ett stort steg framåt jämfört med 

tidigare bildförstärkare som levererats av FMV till Försvarsmakten. 

 
Med hjälp av bildförstärkare Mono 12 får långt fler soldater än tidigare nu möjlighet att verka i 

mörker.  
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Modifiering av JAS 39A/B till utförande JAS 39C/D 
Beslut om att ensa flygvapnets flygplanpark till att bestå av 100 stycken JAS 39C/D togs i 

riksdagen år 2007. För att åstadkomma detta skulle totalt 31 stycken JAS 39C/D produceras, 

utgående från tidigare levererade JAS 39A/B flygplan. Programmet kom att kallas för F100-

programmet och totalt ingick leverans av 18 stycken JAS 39C och 13 stycken JAS 39D. De första 

planen i programmet levererades i början av 2009. FMV levererade under första kvartalet 2015 det 

sista av 31 flygplan till Försvarsmakten. 

 

Neuron 
Neuron är ett obemannat stridsflygplan (UCAV) med smygegenskaper som gör att den inte syns 

med radar- eller IR-sensorer och finns i ett enda exemplar (demonstrator). Arbetet med Neuron leds 

av DGA, Frankrikes motsvarighet till FMV, men deltar gör även Sverige, Italien, Spanien, Grekland 

och Schweiz. DGA:s underleverantör Dassault har byggt farkosten och utvecklat tekniken 

tillsammans med underleverantörer från respektive land och i Sveriges fall är det Saab. Länderna 

har svarat för olika delar av farkosten och i Saabs fall har det inneburit ansvar för delar av skrovet 

och avioniksystemet. Neuron-projektet startade 2006 och under 2015 avslutades utvecklingsarbetet 

och provverksamheten för samtliga deltagarnationer. Det som kvarstår är en slutredovisning av 

projektet. 

 

FMV:s roll i projektet har varit att följa upp kraven i Sveriges bilaterala avtal med DGA.  

Det övergripande syftet med Neuron för Sverige har varit teknikutveckling och kompetens-

utveckling för att vidmakthålla och vidareutveckla Gripenprogrammet. Exempel på detta är bland 

annat utvecklingen av styrsystem, navigationssystem och datalänkar för ökad tillförlitlighet, 

eftersom Neuron ska kunna flyga med en högre grad av autonomi. Därtill har även metoder för 

ritningar som medför effektiviseringar i produktionen utarbetats, vilka bidragit till utvecklingen av 

JAS 39E. Projekt Neuron har även, där så varit möjligt, använt kommersiella produkter direkt från 

marknaden i utvecklingen. Slutsatser och erfarenheter av detta används i arbetet med JAS 39E på 

Saab. 
 

 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”.  
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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 

materielförsörjningen. Under 2015 har myndigheterna tagit ytterligare steg, i och med den 

verksamhetsöverföring och ansvarsförskjutning mellan myndigheterna som har genomförts. Från att 

tidigare ha varit FMV:s huvuduppgift utgör idag materielanskaffningen en delmängd av den nya 

huvuduppgiften 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 

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

leverantörer. 

 

Under 2015 har andelen vidmakthållande och uppgradering stabiliserats på den nya nivån som 

etablerades 2013, i och med beställningar på uppgradering/vidareutveckling av det befintliga JAS 

39 Gripen-systemet. Andelen vidmakthållande och uppgradering har minskat något från 72,3 

procent av orderstocken 2014 till 70,7 procent 2015. 

 

 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. 

 

Under 2015 har andelen nyanskaffning av på marknaden befintlig materiel stabiliserats, vilket 

resulterat i att den andelen i orderstocken har minskat något från 17,0 procent 2014 till 16,5 procent 

2015. 

 

 Andel nyutveckling av materiel 1.2.6

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

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.  

 

FMV har under 2015 erhållit några större nyutvecklingsuppdrag, bland annat ubåt A-26, vilket 

resulterat i att andelen nyutvecklad materiel i orderstocken har ökat till 12,8 procent 2015 jämfört 

med 10,6 procent 2014. 

 

Nedanstående diagram visar att andelen vidmakthållande har ökat markant i FMV:s orderstock de 

senaste tre åren. Ovan redovisas ett urval av de prestationer som FMV har levererat till 

Försvarsmakten och andra kunder under år 2015. 

 
Diagram 1. Den totala orderstockens andelsutveckling 
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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 2015 har präglats av stora beställningar inom främst undervattensområdet 

(anskaffning av nästa generations ubåt, A-26, av nytt lätt torpedsystem och vidmakthållande av 

ubåts- och ubåtsräddningssystem) samt flygområdet (systemåtermatning och förbättring, 

utvecklingsförmåga gällande JAS39E, strategisk transport och underhåll av helikopter 14). 

Orderstockens värde har ökat från föregående års nivå 80 miljarder kronor till 81,8 miljarder 

kronor. 

 

Det två stora utvecklingsprogrammen som nämns ovan medför minskad handlingsfrihet men totalt 

sett kommer anskaffning av större materielsystem genom upphandling av på marknaden befintliga 

system successivt att bidra till ökad handlingsfrihet, då dessa projekt normalt har kortare ledtid än 

motsvarande utvecklingsprojekt och därigenom bidrar detta till kortare kapitalbindningstid. I 

relation till större leveransvolymer som under kortare och mer koncentrerade tidsperioder leder till 

högre behov av årliga betalningsmedel (anslag) måste mätetalet bindningar relateras till 

leveransernas utsträckning i tiden för att göra analysen fullständig.  

 

Främst beroende på uppdraget anskaffning av nästa generations ubåt, A-26, har orderingången 

under perioden bidragit till att öka kvoten för genomsnittlig bindningstid från 5,0 år till 5,1 år. 

Förutsatt att Försvarsmakten har en prolongerad ekonomi, kvarstår detta som en indikation att den 

kommande perioden kommer att ha en längre bindning än genomsnittet den senaste tioårsperioden, 

dvs. minskad handlingsfrihet. 
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Tabell 7. Genomsnittlig tid för kapitalbindning 

           Orderstock, 

mnkr 

Kapitalbindning, 

år 
2004 60 400 3,5 

2005 50 910 3,0 

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 

 

 Försörjning av försvarslogistik – Driftstöd 1.3

 Prestationer under 2015 1.3.1

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

2015 genomförde ytterligare delar av Försvarsmaktens teknikkontorsorganisation 

verksamhetsövergång till FMV. Delar av Försvarsmaktens MSK Flyg överfördes och organiserades 

i FMV Anskaffning och Logistik Flygförband och benämndes AL FF Driftstyrning i likhet med 

övriga delar som överfördes till Anskaffning och Logistik 2014.    

 

Under året har följande verksamhet genomförts: 

 Vidmakthållande, drift-, underhålls- och ekonomistyrning 

 Teknisk uppföljning och analys 

 Konfigurationsläge, modifiering och TO-verksamhet (teknisk order) 

 Tekniskt systemstöd och teknisk utveckling 

 Tjänsteleverans fortsatt luftvärdighet 

 

Förlängt support- och underhållsavtal för flygplan SK60  
Försvarsmakten använder flygplanstypen SK60 främst för grundläggande pilotutbildning. För drift, 

vidmakthållande, logistik och underhåll samt för avveckling av flygmaterielsystem SK60 finns ett 

helhetsåtagandeavtal med Saab AB. Kontraktet är baserat på fast månadsavgift och en rörlig 

flygtimkostnad. Leveransperioden för grundavtalet är åtta år (2009 – 2017) med möjlighet till viss 

förlängning alternativt förkortning.  

 

En förlängning av avtalet genomfördes under 2015. Det innebär att avtalet nu gäller tre år från den 1 

juli 2017 med ett ordervärde på cirka 400 miljoner kronor. Det förlängda support- och 

underhållsavtalet betyder att Saab AB även fortsättningsvis är huvudleverantör och ansvarar för all 

drift, vidmakthållande, logistik och underhåll för samtliga SK60-flygplan hos den svenska 

försvarsmakten. 
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Flygprov av Neuron  
Utöver Sveriges deltagande i utvecklingen av Neuron, har även flygprov genomförts med det 

obemannade stridsflygplanet vid FMV:s provplats i Vidsel. De första planerade flygproven 

genomfördes under augusti och september 2015. Förberedelser för detta hade pågått i flera år, men 

intensifierades två månader innan provtillfället då tjugo stycken långtradare från Frankrike ankom 

till Vidsel med utrustning och systemet för uppmontering.  

 

Flygproven inleddes med taxning följt av högfartsprov på rullbanan och därefter följde tio 

provflygningar i snabb följd, vilka underlättades av goda väderförhållanden. Under de två första 

flygningarna fälldes en så kallad inert bomb, vilken i princip består av en bombkropp fylld med 

betong. Efterföljande prov gjordes för att Sverige skulle få mäta signaturer med taktiska och 

experimentella system, som både var mark- och luftburna. 

 

Provkampanjen avslutades med en demonstrationsflygning för representanter från svenska 

myndigheter och industri. 

 

Test och evaluering inom sjöområdet 
FMV:s verksamhetsområde Test och evaluering (T&E) har under 2015 tagit hem två affärer mot 

utländsk kund inom området sjöprodukter, vilket är ett genombrott för T&E:s försäljning till övriga 

kunder. Den första affären var riktad mot Defence Science and Technology Agency (DSTA) i 

Singapore och gällde kvalitétskontroller av däckshusen till deras nya patrullfartyg, (Littoral Mission 

Vessel, LMV). Kontraktet omfattar sju enheter och sträcker sig fram till det tredje kvartalet 2018 

och kontrollerna sker vid Saab Kockums i Karlskrona.  

 

Den andra affären var riktad mot ThyssenKrupp Marine Systems GmbH och gällde stöd vid 

undervattensprover. Projektet genomfördes tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI) på Grindsjön och omfattar såväl provgenomförande som analys av insamlad data. Kontraktet 

löper till april 2016. 
 

Integrationsprov på väg till operation Atalanta 
Försvarsmakten deltog tillsammans med Nederländerna i operation Atalanta (ME04) i Adenviken 

utanför Somalias kust under fyra månader med start i februari 2015. I det svenska militära bidraget 

ingick bland annat två helikoptrar samt två stridsbåtar inklusive besättning, med basering ombord 

på ett nederländskt fartyg.  
 
Inför operation Atalanta genomförde FMV integrationsprov (Ship Helicopter Operational 

Limitations) för att kunna godkänna helikopter15 för landning ombord på det nederländska fartyget. 

Detta utfördes medan fartyget var på väg till operationsområdet i Adenviken. Verksamheten 

genomfördes som planerat och provningen var en förutsättning för att de svenska och nederländska 

försvarsmakterna skulle kunna operera tillsammans. 

 
Vinschprov från helikopter 14  
Försvarsmakten har haft ett behov av ny personburen flygutrustning avsedd att användas av 

uppdragsspecialister vid vinsch- och ytbärgaruppdrag. FMV har därför fått ett utvecklingsuppdrag i 

vilket bland annat provverksamhet har genomförts i flera steg för att nå fram till en godkänd och för 

ändamålet lämplig utrustning. Som en av slutfaserna i provningen av ytbärgarens utrustning, 
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genomfördes vinschprov i helikopter 14 tillsammans med den tredje helikopterskvadronen i 

Ronneby. Provet bestod av en räddningsinsats över vatten. 

 

Provskjutning av nyutvecklat system vid provplats Vidsel  
I februari 2015 genomfördes tre provskjutningar med ett nyutvecklat vapensystem, Ground 

Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) vid FMV:s provplats i Vidsel. Vapnet är ett markbaserat 

precisionsvapen med medellång räckvidd som har utvecklats av Boeing, Saab Dynamics och norska 

NAMMO. 

 

Förråd, service och verkstäder  
Under 2015 har verksamhetsområdet Förråd, service och verkstäder (FSV) fokuserat på att 

genomföra sin produktion på ett mer kostnadseffektivt sätt, vilket redovisas i avsnitt 1.1.4.  

 

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

omfattning genom att sälja 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 2015 1.4.1

 
Campdrift i Timbuktu och Bamako i Mali 
FMV har på Försvarsmaktens uppdrag byggt och vidmakthåller nu de två camper som nyttjas av det 

svenska styrkebidraget till FN-insatsen MINUSMA i Mali. Camperna finns i Timbuktu respektive 

Bamako och benämns Camp Nobel respektive Camp Midgård. 

Under 2014 beställde Försvarsmakten byggnation och vidmakthållande av camperna. I början av 

2015 var dessa klara för inflyttning, vilket innebär att FMV på under ett år projekterade och byggde 

två väl fungerande camper för sammanlagt 290 permanent boende. Vidmakthållandet av camperna 

var i full drift på fyra månader, inklusive konkurrensupphandling av underleverantörer. 

På plats i Mali har FMV en driftorganisation bestående av 70 personer som sköter daglig 

verksamheten på plats. Utöver drift och underhåll av camperna tillhandahålls samtliga 

servicetjänster för det svenska förbandets behov som exempelvis vattenrening, kök, matsal, 

marketenteri, gym, städning och kyltekniker.  
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Obemannade luftfarkoster (UAV) på uppdrag i Mali 
Försvarsmakten har två olika system för obemannade luftfarkoster (UAV, Unmanned Aerial 

Vehicle) som används för informationsinhämtning. Ett större taktiskt system benämnt UAV03 

”Örnen” och ett mindre stridstekniskt system benämnt UAV05 ”Korpen”. Båda dessa system ingår i 

det svenska åtagandet i MINUSMA i Mali. Uppdraget inleddes med intensiva förberedelser för att 

möjliggöra en stationering i Timbuktu i Mali. Regelbundna spaningsuppdrag inleddes i maj 2015 

och har därefter fortsatt i hög takt. Bägge UAV-systemen är utrustade med såväl kamera för 

dagsljusvideo som IR-kamera, vilken medger spaning på natten.  

 

Flygtidsuttaget har varit betydande för bägge systemen. Det större systemet, UAV03, kommer fram 

till årsskiftet ha flugit mer än 1 200 flygtimmar, vilket är ett mycket större utnyttjande än när 

systemet användes i Afghanistan. Det mindre systemet utnyttjas också som stöd till de markbundna 

patruller som FN genomför i området.  

 

Trots klimatförhållandena i Mali med hög temperatur och en hög halt av sand- och damm-partiklar i 

luften så har UAV-systemen fungerat på avsett sätt med hög tillgänglighet. 
 

Säkert tal under operation Atalanta i Adenviken  
Under 2015 har FMV levererat en kommunikationslösning för säkert tal till det svenska deltagandet 

i operation Atalanta (ME04) i Adenviken. Detta uppdrag har genomförts i samverkan med 

holländska marina enheter. Under planeringen av insatsen fastställde Försvarsmakten ett behov att 

kunna kommunicera säkert (Hemlig/Secret) mellan Sverige och den svenska delen av besättningen 

på det holländska moderfartyget. FMV fick då i uppdrag av Försvarsmakten att snabbt ta fram en 

lösning baserat på existerande produkter i signalskyddssystemet MGFI, där dessa uppgraderats med 

IP-funktionalitet.  

 

Signalskyddssystemet användes med stor framgång under hela insatstiden då fartyget framfördes i 

Atlanten, Medelhavet, Suez-kanalen och Indiska Oceanen. Alla samtalsetableringsförsök lyckades 

oavsett var fartyget befann sig och lösningen fick mycket bra återkoppling bland annat för 

egenskaper som god ljudkvalitet och tålighet mot fördröjningar. 

 

Patent 
Patent är en specialistfunktion inom FMV som dels hanterar olika frågor inom immaterialrätten, 

dels ansvarar för hemlighållande av försvarsuppfinningar och rättsförvärv av arbetstagares 

uppfinningar. Patent levererar tjänster till samtliga myndigheter under Försvarsdepartementet, 

främst Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarsmakten och FMV men även Försvarets 

radioanstalt, Försvarsunderrättelsedomstolen, Statens inspektion för försvars-

underrättelseverksamheten, 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 
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 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 antalet nya uppfinningsanmälningar från arbetstagare fortsatt sjunka. 

Antalet nya ärenden avseende sekretessbedömning av såväl svenska som utländska 

försvarsuppfinningar har i år varit markant lägre än tidigare år. Minskningen kan bero på ett antal 

faktorer, exempelvis minskad forskning och utveckling, omläggning av forskning, utveckling och 

produktion som leder till produkter som inte är patenterbara, att utveckling sker inom gällande 

patentskydd eller att företag vänder sig direkt till Europeiska Patentverket.   

 

Efterfrågan på stöd i övrigt har varit av väsentligen samma omfattning som de senaste åren. Många 

ärenden handläggs under en följd av år, patentansökningsärenden i vissa fall i 20 år. 

 

Handläggning av rutinmässiga frågor kring arbetstagaruppfinningar sker varje år. Patent har för 

första gången på mer än tjugo år företrätt arbetsgivarsidan inför Statens nämnd för arbetstagares 

uppfinningar (SNAU) i en tvist med en arbetstagare om ersättning för en idé.   

 
Tabell 8. Inkomna ärenden till Patent 

Inkomna ärenden  2011 2012 2013 2014 2015 

Nya ärenden avseende sekretess på 

försvarsuppfinningar 
34 38 35 37 20 

Nya uppfinningsanmälningar 8 9 7 5 4 

Nya patentärenden, övriga 36 31 38 24 30 

Nya ärenden, övrig immaterialrätt 16 13 17 23 18 

Nya ärenden, övriga     8 

Summa nya ärenden 94 91 97 89 80 
 

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 intressenter såväl inom FMV som FOI, under samverkan med Patent, snabbare 

tagit beslut om att lägga ner patent som inte längre bedöms vara av intresse. Detta har minskat 

antalet upprätthållna ärenden och därmed kostnader. Totalt upprätthålls vid årets utgång 225 patent 

och patentansökningar med FOI som ursprung, till vilka FMV och försvaret i övrigt har 

nyttjanderätt. Motsvarande för patent och patentansökningar med FMV som ursprung eller till vilka 

FMV har nyttjanderätt är 59 stycken. Därutöver upprätthålls 140 varumärken eller varumärkes-

ansökningar och fem mönster eller mönsteransökningar. 
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Militär tullsuspension 

Militär tullsuspension är en specialistfunktion inom FMV som hanterar Europeiska Rådets 

förordning om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning. FMV, 

Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut är de myndigheter 

som kan ansöka om intyg för militär utrustning i Sverige och, då intyget beviljats, föra in varor 

tullfritt från tredje land.  

 

Verksamheten inom Militär tullsuspension har till huvudsakliga uppgifter att utfärda Intyg för 

militär utrustning, genomföra revisioner, övervaka materielen så att den stannar kvar i försvarets 

ägo enligt 3-årsregeln i förordningens artikel 2 punkt 3 samt årligen rapportera till EU (Taxation 

and Customs Union European Commission) om utfärdade av intyg enligt artikel 7 punkt 2 i 

förordningen. Intyg för militär utrustning utfärdas om materielen finns med i Rådets förordning 

alternativt är delar, komponenter eller underenheter till dessa. Intyget för militär utrustning är aktivt 

i tre år, varefter materielen kan avyttras.  

 

Under 2015 har 3 654 aktiva intyg bevakats av Militär tullsuspension. Tabell 9 nedan redovisar 

antal utfärdade intyg och därigenom upphävda importtullar.  

 
Tabell 9. Utfärdade Intyg för militär utrustning under perioden 2010-2015  

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 

Summa 5 392 253 268 487 234 392 241 

 
Stöd till Försvarsexportsmyndigheten avseende försvarsexport  
FMV har fått i uppdrag av Försvarsexportmyndigheten (FXM) att stödja myndigheten med 

kompetens vid exportfrämjande åtgärder inom försvars- och säkerhetssektorn. Uppgiften för FMV 

innefattar bland annat projektledning, stöd med teknisk, ekonomisk, finansiell, juridisk och 

kommersiell kompetens, hantering av licenser, miljöfrågor, transport- och tullhandlingar, 

granskning av materielsekretess samt marknadsföring. Under 2015 har FMV:s stöd till FXM bland 

annat handlat om följande: 

 genomföra aktiviteter på uppdrag av FXM avseende export av JAS 39 Gripen 

 granskning av materielsekretess (informationsklassificering) gällande underlag för 

radarsystemet ERIEYE-systemet från Saab AB till diverse exportländer
 
 

 deltagande vid aktivitet gällande försäljning av artillerisystemet Archer 

 deltagande i seminarium med BAE i Polen 
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 Försvarsmaterielmarknaden 1.5

 Affärsmässighet  1.5.1

För FMV handlar affärsmässighet 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 minska antalet kontrakt parallellt med att öka 

konkurrensutsättningen. Genom att minska antalet kontrakt och skapa större uppdrag har industrin 

fått ett större helhetsåtagande och med det reducerar FMV antalet gränsytor mot marknaden. Större 

eller mer komplexa uppdrag kan dock leda till att, färre och oftast större aktörer som har tillräcklig 

produkt- och kompetensbredd, kan lämna anbud och kontrakteras för dessa uppdrag. En stor andel 

av FMV:s upphandlingar avser även kompletterande materiel och tjänster till system som redan är 

operativa i Försvarsmakten. För dessa upphandlingar finns ofta bindningar till ursprungs-

leverantörernas legala rättigheter och kompetens med flera faktorer, vilket försvårar möjligheten till 

konkurrensutsättning. 
 

 Små och medelstora företag (SME4) 1.5.2

För FMV är det viktigt att förhindra en snedvridning av konkurrens på marknaden. Det handlar om 

att skapa konkurrens genom att förenkla för leverantörer som traditionellt inte lämnar anbud till 

offentlig verksamhet för att det kan vara för krångligt att lämna anbud, kvalificeringskrav som 

utesluter små företag, upphandlingarna som är för stora etc. Principen är att genom ökad konkurrens 

kan den upphandlande myndigheten få en mer differentierad leverantörsmarknad, vilket leder till 

bättre priser och mer innovativa lösningar. Att få fler små och medelstora företag att delta i offentlig 

upphandling är något som gynnar både samhället och upphandlande myndigheter. Det finns därför 

stora vinster med att underlätta deltagandet i upphandlingar. SME-företagen är en viktig del av 

marknaden och spelar en betydande roll för mångfalden av varor och tjänster. 

 

Idag finns en rad åtgärder som kan underlätta för SME-företagen inom offentlig upphandling. 

Åtgärderna kan finnas på både lokal, nationell och även internationell nivå. På internationell nivå 

har bland annat Europeiska kommissionen utarbetat förslag för att på olika sätt underlätta för de 

små och medelstora företagen. FMV undersöker kontinuerligt vilka sätt som kan förenkla för SME-

företagens möjligheter att delta i upphandlingar. Det kan till exempel handla om att underlätta 

tillgången till information kring upphandlingen eller att dela upp större kontrakt i mindre delar där 

så är möjligt utifrån Försvarsmaktens och FMV:s behov. 

 

Vidare bedriver FMV ett arbete kring SME-frågor vid den Europeiska Försvarbyrån, där Sverige 

bland annat har ställt sig positivt till och aktivt arbetat med riktlinjer för att underlätta för SME-

företag att få tillgång till försvarsmarknaden. 

 

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 

                                                      
4 Small and medium enterprises 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  35 (120) 

 

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), 

bland annat samarrangeras de s.k. Försvarsföretagsdagarna (senast genomfört i november 2015) 

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

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

 

FMV genomför utvecklingsarbete bland annat mot att se över såväl tekniska som kommersiella 

kravställningar, både internt och externt. Arbete som påbörjades under 2013 fortgår och syftar till 

att öka andelen godkända anbud i FMV:s upphandlingar. 

 

Under 2015 har FMV även arbetat med och omstrukturerat projekt e-upphandling. 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.  

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

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

tjänster som FMV anskaffar. Det arbetet kan omfatta leverantörer både i första och andra led. Ett 

stort fokus är 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 så nyttjar myndigheten sedan 2012 en 

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

i kategorier beroende på storlek
5
. FMV:s leverantörsreskontra matchas mot Bolagsverkets uppgifter 

om företagens omsättning och årsarbetskrafter. För detta har FMV tagit upplysningscentralen, UC, 

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
6
. Redovisningen separeras därför i 

nedanstående redovisning. 

 

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

är 2015 cirka 73 procent med följande uppdelning: 

 
Tabell 10 

 2013 2014 2015 

Mikroföretag 6 % 33 % 32 % 
Småföretag 26 % 24 % 28 % 
Medelföretag 17 % 11 % 13 % 

 

                                                      
5 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. 
6 För ÅR 2015 omfattar redovisningen endast aktiva leverantörer i FMV leverantörsregister vilket påverkar resultatet jämfört med 

2014. 
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Av FMV:s (exklusive FSV) inköpsvolym 2015 utgör små- och medelstora företag cirka 12 procent, 

med följande uppdelning: 
 
Tabell 11 

 2013 2014 2015 

Mikroföretag 2 % 4 % 4 % 
Småföretag 3 % 5 % 4 % 
Medelföretag 3 % 4 % 4 % 

 

Av antalet beställningar till FSV 2015 utgör andelen små och medelstora företags cirka 79 procent. 

Utifrån beställt belopp till FSV 2015 utgör andelen små och medelstora företag cirka 14 procent. 
 

 Överlåtelse till annan huvudman 1.5.3

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

området är omfattande och rör allt ifrån konsultköp av specialistkunskaper till sammansatta tjänster 

såsom till exempel underhållstjänster.  

En överlåtelse till annan huvudman av befintlig verksamhet med egen personal förutsätter beslut på 

övergripande FMV-nivå.  

Överlåtelse till annan huvudman kan vara aktuell om någon av följande förutsättningar föreligger: 

 Befintlig verksamhet bedöms ligga utanför FMV/FM nuvarande alternativt framtida 

kärnverksamhet. 

 På marknaden finns redan likartad verksamhet. Verksamheten kan via tjänsteupphandling 

uppnå önskade prestationer/kvalitetsnivå. 

 Det finns flera aktörer på marknaden inom aktuellt marknadsområde. Verksamheten kan 

via tjänsteupphandling genomföras i konkurrens och därmed kan kvaliteten i tjänsten och 

kostnadseffektivitet säkerställas. 

 Verksamheten är av sådan karaktär att kontinuerlig upphandling av tjänsten över tid, 

innebärande att byte av leverantör/-er, bedöms hanterligt. 

 

En genomlysning/alternativgenerering visar att olika sätt finns att uppnå verksamhetens mål: 

 Arbetsflödet kan förenklas inom eller utanför försvaret samtidigt som funktionsmålen 

behålls. 

 Möjligheter till sammanslagning med liknade verksamhet inom eller utanför försvaret 

identifieras. 

 Verksamheten utförs mer sällan varvid kostnaden för detta inom myndigheten blir 

oproportionerligt hög. 

 När en verksamhet till storleken blir underkritisk, försvåras försörjning och 

vidmakthållande av nödvändig kompetens inom myndigheten. 

 När en teknisk verksamhet till följd av teknikutvecklingen blivit mycket krävande 

(investeringar mm), kan det vara praktiskt omöjligt att genomföra i egen regi. 

 

Tillgången till och prioriteringen av personella resurser inom myndigheten bör styra valet om 

tjänsten ska bedrivas inom eller utom myndigheten. 
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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.  

Under året 2015 har FMV inte tagit några övergripande beslut om nya överlåtelser av verksamhet 

till marknaden. Däremot har nya kunder tillkommit och FMV utreder löpande vilka områden som 

kan vara aktuella. FMV:s nya roll har till exempel resulterat i ökade verkstadsvolymer och krav på 

kortare reparationsköer inom mark- och flygunderhåll. 

Effektivitet ska mätas relativt tillgängliga alternativ, varvid ett område inte får ses isolerat från 

övriga områden/övrig verksamhet. Det för myndigheten ekonomiskt och förmågemässigt bästa 

alternativet ska väljas. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att beslutsfattande och prioritering bör göras i tidiga skeden. I 

tidiga skeden kan en förändrad inriktning innebära stora effektivitets- och kostnadsbesparingar 

samtidigt som myndighetens mål fortfarande kan uppnås. 

 

 Ledande myndighet på upphandlingar  1.5.4

FMV har som mål att vara Sveriges ledande myndighet på upphandlingar. Ett antal olika insatser 

har därför genomförts under året i linje med detta. Exempelvis så har initiativ för att förstärka 

konkurrensutsättningen, arbete för den goda affären i monopol, besparingsansträngningar och 

fortsatt arbete med att på ett strukturerat sätt söka effektivisering samt bättre samordning som 

genererar förbättrade affärer, genomförts. Inom FMV pågår även projekt e-upphandling. 
 

FMV har vidare genomfört benchmarking mot andra myndigheter. En kvittens på att FMV är på rätt 

väg är rekryteringen till myndigheten där de sökande uppger att de söker jobb på FMV för att 

myndigheten har ett rykte om sig att vara en kompetent upphandlande myndighet. Att det finns en 

efterfrågan på FMV:s kompetens visar sig också i de förfrågningar som ställs till myndigheten om 

att ge föreläsningar inom området.  
 

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

FMV med att minska antalet mindre upphandlingar. FMV har arbetat med att paketera ihop ett antal 

mindre upphandlingar, i de fall där FMV bedömt det lämpligt, och ställa högre krav på marknaden 

att leverera helhetslösningar. Under 2015 har antalet kontrakt ökat något jämfört föregående år. 

Som framgår av tabell 12 nedan har FMV ökat antalet små kontrakt med beloppsgränsen under fem 

miljoner kronor med två procent i förhållande till 2014. Totalt antal kontrakt har ökat med drygt två 

procent jämfört föregående år.  
 

Tabell 12. Antal kontrakt avseende Försvarsmaktens materielförsörjning 

Kontraktsstorlek 
(mnkr) 

2013 2014 2015 

< 5 1 759 2 280 2 321 

5 – 20 199 263 258 

> 20 96 93 117 

Totalt 2 054 2 636 2 696 

Värde (mdkr) 23,6 36,3 25,9 
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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 delar av 1.4 som överförts till PRIO-flödet), 

vilket sker via Försvarsmaktens PRIO och inom FMV av FSV/POL. PRIO/FSV/POL-flödet består 

av många anskaffningar som ska hanteras snabbt för att tillgodose behov hos förband, verkstäder, 

förråd m.fl. 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. 
 
Den svenska materielanskaffningen har historiskt sin grund i en omfattande egen utveckling av 

tekniskt komplexa materielsystem, vilket har realiserats genom en hög andel icke utannonserade 

upphandlingar. Under 2000-talet har FMV i linje med den strategiska inriktningen för 

materielanskaffning bedrivit ett arbete för att öka andelen konkurrensupphandlingar. I tabell 13 

redovisas antalet kontrakt för tre skilda segment för de senaste tre åren. Sedan 

materielförsörjningsstrategin fastställdes 2007, och även innan dess genom upphandlingsdirektiven, 

har fokus varit på marknadens möjligheter, vilket bekräftas av en tydlig trend mot ökad 

konkurrensutsättning. En summering av samtliga segment (inkl. övrigt och anläggningstillgångar) 

visar att FMV under året har minskat konkurrensutsättningen något till 66 procent från tidigare 68 

procent. 

 
Tabell 13. Antal kontrakt för tre skilda segment av beställningar  

 
Beställning 2013 2014 2015 

V
ar

o
r 

Kontrakt (antal) 746 772 771 

Ej utannonserade 
upphandlingar (%) 

48 38 45 

Konkurrensupphandlingar (%) 52 62 55 

Tj
än

st
er

 Kontrakt (antal) 991 1 055 1 155 

Ej utannonserade 
upphandlingar (%) 

37 33 28 

Konkurrensupphandlingar (%) 63 67 72 

In
h

yr
d

 

p
er

so
n

al
 Kontrakt (antal) 145 145 145 

Ej utannonserade 
upphandlingar (%) 

15 10 20 

Konkurrensupphandlingar (%) 85 90 80 

 

FMV:s upphandlande verksamhet som sker inom FSV ingår ännu inte i FMV:s samlade 

kommersiella statistik, varför siffror för 2015 inte kan redovisas.  
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 Effektivare marknad  1.5.5

I FMV:s arbete med att skapa en effektivare marknad är myndighetens kunskap om marknaden och 

marknadens kunskap om FMV avgörande. Förutom att detta byggs upp i det löpande arbetet så 

pågår bland annat arbete med analys av marknaden och leverantörer. FMV genomför 

återkommande dialoger med branschorganisationerna och dess leverantörer, och en uppstart av det 

s.k. projekt leverantörsrelationer har genomförts. Dessa aktiviteter bidrar till ömsesidigt 

kunskapande och utveckling av formerna för marknadsdialog i samarbete med 

branschorganisationerna.  
 

FMV:s agerande för att leverantörerna ska bli effektivare är också en del av FMV:s övergripande 

målsättning. Insatser inom området inkluderar bland annat implementering av kategoristyrt 

arbetssätt på större bredd. En förnyad spendanalys för anslag 1:3 och 1:4 har genomförts. Genom 

kategoriindelningen erhåller FMV en bättre överblick, samtidigt som det skapar förutsättningar för 

att göra bra affärer.  

 

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

anskaffning (UEFA-projektet). UEFA-projektet syftar till att effektivisera Försvarsmaktens 

inköpsverksamhet, skapa nytta och kostnadsreduceringar i Försvarsmaktens inköp. Projektet bygger 

på tillämpning av ett kategoristyrt arbetssätt. 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. Realiserat utfall för UEFA 2015 uppgår till 211,9 miljoner 

kronor, där 197,4 miljoner kronor avser Försvarsmakten och 14,5 miljoner kronor avser FMV. 

Totalt sett innebär detta en ökning med knappt 57 miljoner kronor jämfört med utfallet för 2014. De 

ökade besparingarna är främst härledda till IT-området vad avser Försvarsmakten samt områdena 

standardfordon och bemanning för FMV:s del. Se även avsnitt 1.1.3. 

 

Under året har andelen förkalkylgranskningar på beställningar över tio miljoner följts upp kopplat 

till det övergripande målet ”effektivare marknad”. Andelen förkalkylgranskning följs upp i både 

antal och belopp. Utfall av antalet förkalkylgranskningar under 2015 var 98 procent (2014 var utfall 

86 procent). Vad avser belopp är andelen 100 procent (2014 var utfall 98 procent). 

 

 Överprövningar av upphandlingar 1.5.6

Under 2015 har 65 ansökningar om överprövning inkommit från anbudsgivare som inte erhållit 

kontrakt. Jämfört med 2014 är detta en ökning med 15 ärenden. FMV har i omgångar från 2012 

tagit över stora delar av logistik- och upphandlingsverksamheten från Försvarsmakten. Detta har 

medfört att myndigheten genomför betydligt fler upphandlingar än innan 2012, vilket i sin tur har 

lett till ett ökat antal överprövningar vid FMV. 

 
Tabell 14. Antal överprövningar 2012- 2015  

           Antal överprövningar 
2012 38 

2013 57 

2014 50 

2015 65 
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Sammanställning av avgjorda mål om överprövning, inklusive pågående mål, vid allmän 

förvaltningsdomstol under 2015 framgår av diagram 3 och tabell 15. Redovisningen inkluderar de 

mål som påbörjades 2014, men där utfall redovisades 2015. 

 

En överprövning medför avsevärda olägenheter för FMV och Försvarsmakten. Trots det har FMV 

de senaste åren vunnit cirka 90 procent av alla överprövningsmål. 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. 

 
Diagram 3. Utfall av överprövningar under 2015  

 
 

Tabell 15. Överprövningar under 2015  

MÅL 

(nr) 

DOM-

STOL 

Vara/tjänst  BESLUT SÖKANDEN LAG GRUND UTGÅNG 

19987-

14 

FR Översyn 

HMS Skaftö 

2014-11-06 Swede Ship 

Marine AB 

LUFS Tolkning av anbud; 

 "Det kidnappade 

kontraktet" 

Avslag 

19684-

14 

FR Sökutrust-

ningssats 

2014-11-10 Swedish Net 

Communication 

AB 

LUFS Fel i förfrågnings-

underlaget,  

bristande transparens 

Bifall 

19836-

14 

FR Sökutrust-

ningssats 

2014-11-10 Svensk 

Konstruktionstj

änst AB 

LUFS Fel i 

förfrågningsunderlag

et,  

bristande transparens 

Avslag 

8094-

14 

KR Översyn 

HMS Skaftö 

2014-12-19 Swede Ship 

Marine AB 

LUFS Tolkning av anbud; 

 "Det kidnappade 

kontraktet" 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

7080-

14 

HDF Översyn 

HMS Skaftö 

2015-01-15 Swede Ship 

Marine AB 

LUFS Tolkning av anbud; 

 "Det kidnappade 

kontraktet" 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

24909-

14 

FR Rental of 

passenger 

 aircraft 

2015-01-28 AS Aircontact LOU Bör-krav/föremålet 

för upphandling 

Avslag 

28376-

14 

FR RIB-båtar 2015-02-02 Dahl Naval AB LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

1511-

15 

HFD RIB-båtar 2015-04-22 Dahl Naval AB LUFS Kravuppfyllnad Ej 

prövnings-
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tillstånd 

6577-

14 

HFD Simulatortid 

 HKP14 

2015-02-17 Helicopter 

Flight Training 

Services GmbH 

LUFS ska-krav Ej 

prövnings-

tillstånd 

8640-

14 

KR Konsult-

tjänster 

2015-02-23 TTT 

Technologies 

LUFS Felaktig uteslutning Rättelse 

981-15 FR Utbildnings-

tjänster 

2015-02-25 Generic 

Systems 

Sweden AB 

LOU Kravuppfyllnad Avslag 

30975-

14 

FR Konsult-

tjänster 

2015-02-27 Actea 

Consulting AB 

LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

1335-

15 

KR RIB-båtar 2015-03-11 Dahl Naval AB LUFS Kravuppfyllnad Ej 

prövnings-

tillstånd 

22138-

14 

FR Konsult-

tjänster 

2015-03-31 JSF Consulting 

AB 

LOU Ska-krav Bifall 

3221-

15 

FR ILS-avrop 2015-04-13 Condesign 

Automation AB 

  Kravuppfyllnad Avslag 

26360-

14 

FR Underkläder 2015-04-17 Unifeq Europé 

Sp 

LOU Ska-krav Avslag 

6382-

15 

FR Konsult-

tjänster 

2015-04-30 Markör 

Marknad & 

Kom-

munikation AB 

LOU Utvärderingsmodell 

m.m. 

Avslag 

3998-

15 

FR Underhållsa

vtal Radio 

2015-04-30 Eltel Networks 

Infranet 

LUFS Tolkning av 

skallkrav,  

uteslutning av 

anbudsgivare 

Avslag 

6980-

15 

FR Stålflaskor 2015-05-12 Oskar Pedersen 

AS 

LOU Kravuppfyllnad Avslag 

10295-

15 

FR Konsulttjäns

ter 

2015-05-19 Learning4U AB LOU Kravuppfyllnad, 

återkallelse av talan 

Avskrivning 

5262-

15 

FR Gas 2015-05-19 Air Liquide Gas 

AB 

LOU Utesluten 

anbudsgivare 

Rättelse 

2747-

15 

FR Kontrolltorn 2015-06-18 Sonat AB LUFS Ska-krav Avslag 

4415-

15 

KR Underhållsa

vtal Radio 

2015-06-22 Eltel Networks 

Infranet  

LUFS Tolkning av 

skallkrav,  

uteslutning av 

anbudsgivare 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

9667-

15 

FR Service 

Management 

2015-06-24 Förenade 

Service i 

Sverige AB 

LOU Grundläggande 

principer/ 

föremålet för 

upphandlingen 

Avslag 

6104-

15 

KR Kontrolltorn 2015-07-14 Sonat AB LOU Ska-krav Avskrivning 

12350-

15 

FR Traktorer 2015-07-15 MSE 

Engineering AB 

LOU Avbrytande av 

upphandling 

Avslag 

12309-

15 

FR Konsult-

tjänster 

2015-07-21 Front End 

strategy 

LUFS Utesluten 

anbudsgivare 

Avslag 

13613-

15 

FR Hotelltjänst 2015-07-27 Stiftelsen 

Drottning 

Victorias 

Örlogshem 

LOU Uppfyllande av skall-

krav 

Avskrivning 
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12547-

15 

FR Radioutrust-

ning 

2015-07-28 Ultra 

Electronics 

LUFS Anbuds giltighetstid Avslag 

4147-

15 

HFD Underhålls-

avtal Radio 

2015-07-28 Eltel Networks 

Infranet  

LUFS Tolkning av 

skallkrav,  

uteslutning av 

anbudsgivare 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

8062-

15 

FR Teknikstöd  

amfibiebåtar 

2015-07-31 Fartygskonstruk

tioner AB 

LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

8197-

15 

FR Teknikstöd  

amfibiebåtar 

2015-07-31 ÅF Technology 

AB 

LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

8427-

15 

FR Teknikstöd  

amfibiebåtar 

2015-07-31 Svensk 

Konstruktionstj

änst AB 

LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

8561-

15 

FR Teknikstöd 

amfibiebåtar 

2015-07-31 Generic 

Systems 

Sweden AB 

LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

12759-

15 

FR Gravyr-

material 

2015-08-20 B. Pihlgren LOU Kravuppfyllnad Avslag 

4694-

15 

HFD Kontrolltorn 2015-08-28 Sonat AB LOU Ska-krav Ej 

prövnings-

tillstånd 

3894-

15 

KR ILS-avrop 2015-09-14 Condesign 

Automation AB 

  Kravuppfyllnad Åter-

förvisning 

6876-

15 

KR Teknikstöd  

amfibiebåtar 

2015-09-09 ÅF Technology 

AB 

LUFS Kravuppfyllnad Ej 

prövnings-

tillstånd 

13158-

15 

FR Gas 2015-09-10 AGA Gas AB LOU Tolkning av anbud Rättelse 

5968-

15 

KR Service 

Management 

2015-09-11 Förenade 

Service i 

Sverige AB 

LOU Grundläggande 

principer/ 

föremålet för 

upphandlingen 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

14086-

15 

FR Service 

Management 

2015-09-16 Sodexo AB LOU Förtydligande av 

anbud samt  

åberopande av annans 

kapacitet 

Avslag 

6708-

15 

KR Konsult-

tjänster 

2015-09-16 Front End 

strategy 

LUFS Utesluten 

anbudsgivare 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

7001-

15 

KR Teknikstöd  

amfibiebåtar 

2015-10-02 Svensk 

Konstruktionstj

änst AB 

LUFS Kravuppfyllnad Avskrivning 

19405-

15 

FR Tekniska 

tjänster 

2015-10-05 Swedish Net 

Communication 

AB 

LOU Uppfyllande av 

skallkrav 

Avskrivning 

14031-

15 

FR Service 

Management 

2015-10-07 Förenade 

Service i 

Sverige AB 

LOU Grundläggande 

principer/ 

föremålet för 

upphandlingen 

Avslag 

5754-

15 

HFD Service 

Management 

2015-10-09 Förenade 

Service i 

Sverige AB 

LOU Grundläggande 

principer/ 

föremålet för 

upphandlingen, 

 överklagan KR mål 

Ej 

prövnings-

tillstånd 
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nr 5968-15 

14085-

15 

FR Service 

Management 

2015-11-02 Sodexo AB LOU Kravuppfyllnad Rättelse 

7947-

15 

KR Service 

Management 

2015-11-11 Förenade 

Service i 

Sverige AB 

LOU Grundläggande 

principer/ 

föremålet för 

upphandlingen,  

överklagan av FR 

mål nr 14031-15 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

18155-

15 

FR Tekniskt 

stöd S1000D 

2015-11-12 Syntell AB LOU Kravuppfyllnad Avslag 

10199-

15 

FR Syntell AB 2015-12-04 Syntell AB LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

14084-

15 

FR IMSEMAK

O - Service 

Management 

2015-12-29 Svea Cater AB LOU Kravuppfyllnad och 

de grundläggande 

principerna 

Avslag 

6627-

15 

HFD IMSEMAK

O - Service 

Management 

2015-12-21 Förenade 

Service i 

Sverige AB 

LOU Grundläggande 

principer/föremålet 

för upphandlingen, 

överklagan av FR 

mål nr 14031-15 

Ej 

prövnings-

tillstånd 

8353-

15 

FR JAS 39 

Gripen 

konsultavtal 

2016-01-11 Systecon AB LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

8532-

15 

FR JAS 39 

Gripen 

konsultavtal 

2016-01-11 Cervino 

Consulting AB 

LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

8560-

15 

FR JAS 39 

Gripen 

konsultavtal 

2016-01-11 Milso AB LUFS Kravuppfyllnad Avslag 

8562-

15 

FR JAS 39 

Gripen 

konsultavtal 

2016-01-11 Etteplan 

Industry AB 

LUFS Kravuppfyllnad Delvis bifall 

28072-

15 

FR IT-

utbildningstj

änster 

Pågående Informator 

Utbildning 

Svenska AB 

LOU Kravuppfyllnad och 

brister i 

förfrågningsunderlag

et 

 

25187-

15 

FR Terrängsläpk

ärra 1,5 T 

Pågående MSE 

Engineering AB 

LUFS Kravuppfyllnad och 

brister i 

förfrågningsunderlag

et 

 

8626-

15 

KR IMSEMAK

O - Service 

Management 

Pågående Compass Group 

AB 

LOU Kravuppfyllnad  

25471-

15 

FR IMSEMAK

O - Service 

Management 

Pågående Compass Group 

AB 

LOU Kravuppfyllnad  

26164-

15 

FR Kraft-

containrar 

Pågående  MSE 

Engineering AB 

LUFS Kravuppfyllnad   
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26042-

15 

FR Installations-

, service-  

och 

underhålls-

tjänster  

(Teknisk 

bevakning) 

Pågående Ytec AB LUFS Kravuppfyllnad,  

proportionalitetsprinc

ipen 

  

26159-

15 

FR Installations-

, service-  

och under-

hållstjänster  

(Teknisk 

bevakning) 

 Pågående Bromans 

Alarmtjänst 

LUFS Proportionalitets-

principen 

  

22591-

15 

FR Ramavtal 

servrar, 

lagring mm 

Pågående Atea Sverige 

AB 

LUFS Uteslutning av 

anbudsgivare pga 

bristande uppfyllelse 

av skallkrav, 

prislistor 

 

22849-

15 

FR Ramavtal 

servrar, 

lagring mm 

Pågående Caperio AB LUFS Uteslutning av 

anbudsgivare pga 

bristande uppfyllelse 

av skallkrav, teknik 

 

 

 Övergripande verksamhet  1.6

 Stöd till regeringen i internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. 1.6.1

FMV ska inom ramen för anslag 1:11, anslagspost 1, Internationella materielsamarbeten och 

industrifrågor m.m., tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning för stöd till 

regeringen. Verksamheten präglas av de uppgifter och uppdrag FMV erhåller från Försvars-

departementet, där Sveriges samarbete och relationer med olika länder och internationella 

organisationer är i fokus. Verksamheten under anslagspost 1 är organiserad utifrån de olika 

perspektiv och de stabsliknande uppgifter som den omfattar. Verksamhetens resultat redogörs för 

nedan. 

 

Uppdraget omfattar 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 stöd till Regeringskansliet i 

uppgifter inom internationell försvarslogistik eller marknads- och industrirelaterade frågor. 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 uppgifter, genom tjänstemän placerade i Bryssel respektive Washington D.C. 
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Resultat  
Det ekonomiska utfallet av verksamheterna under anslagspost 1 under åren 2013 – 2015 framgår av 

tabell 16 på nästa sida. Den internationella bi- och multilaterala verksamheten är ur ett finansiellt 

perspektiv ojämförligt störst, till såväl antalet uppdrag, resurser och budget som efterfrågan av stöd 

från Regeringskansliet. Den industriella analysverksamheten och arbetet med att fasa ut offset-

kontrakt har tillsammans med arbetet att sammanhålla och leda anslagets verksamhet minskat i 

omfattning de senaste åren.  

 

Som en konsekvens av att medlen under anslag 1:11 och dess anslagspost 1 successivt sänkts under 

de senaste fem åren, har FMV:s möjligheter till att bedriva förutsättningsskapade arbete för att bidra 

till att utveckla försvarslogistiken minskat. Under 2015 har endast ett fåtal initiativ vad gäller 

metodutveckling genomförts, vilket redogörs för nedan. Likaså har arbetet att renodla verksamheten 

för att såväl fullfölja regeringens inriktning och ändamål med anslaget, som effektivisera 

beredningen och genomförandet av uppgifter fortsatt under året, även som en beredskap inför 2016 

års aviserade sänkning av medlen för anslaget.  

 

FMV har mot bakgrund av behov av prioritering och effektivisering utformat och fastställt en 

strategi för den internationella logistikverksamheten inom myndigheten. Vidare har samordningen 

av den internationella verksamheten inom FMV effektiviserats genom utökad samverkan inom 

myndigheten.   

 

Under 2015 har 210 personer inom FMV till del av sin tjänst bidragit med olika typer av stöd till 

verksamheten, vilket är en minskning med cirka 70 personer jämfört med tidigare år (2014: 201 

personer; 2013: 279 personer). Orsaken till att färre antal medarbetare engagerats beror dels på 

Försvarsdepartementets minskade behov av stöd, dels på FMV:s strävan att genomföra och 

samordna verksamheten på ett effektivare sätt. 

 

Under 2015 sänktes anslaget med tre miljoner kronor i samband med beslut om regeringens 

vårändringsbudget. Verksamheten har under hösten anpassats utifrån detta, vilket medfört ett 

underutnyttjande av medlen under anslagspost 1 om knappt 366 tkr.   
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Tabell 16. Ekonomiskt utfall av verksamheter under anslag 1:11, ap. 1, perioden 2013-2015 

Verksamheterna under anslag 1:11, Internationellt materielsamarbete 
och industrifrågor m.m., anslagspost 1 (tkr) 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Anslagsledning
1
 4 710 2 599 1 661 

Internationell verksamhet: bi- och multilaterala uppgifter samt exportlicenser
2
 45 207 45 764 42 776 

Industrifrågor: beredningsstöd, industriell analys och offset
3
 8 846 6 223 6 507 

Summa 58 763 54 586 50 944 

Not 1: Kostnaderna omfattar FMV:s ledning av uppgifterna under anslagspost 1. I samband med FMV:s omorganisation 2014 har 

verksamheten renodlats, där uppgifterna endast omfattar ledning av anslagets verksamhet, övergripande projektledning och 

ekonomisk uppföljning. Under 2015 har kostnaderna ytterligare minskat till följd av en utvecklad samordning mellan uppdragen 

under anslagspost 1. 

Not 2: Den internationella verksamheten fördelar sig på sju olika uppdrag (se separata redogörelser under avsnitt 1.6.2). 

Sammantaget har kostnaderna för den internationella verksamheten uppgått till en lägre nivå jämfört med föregående två år. 

Uppdraget som finansierar utlandsstationerad personal i Bryssel har inom ramen för detta dock ökat kostnaderna under de senaste två 

åren, liksom FMV:s insatser för Sveriges nordiska samarbete.  

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 endast hänför sig till uppgifter inom ramen för industri- och 

marknadsanalys respektive offset (se separata redogörelser under avsnitt 1.6.3).  

 

 Internationellt samarbete 1.6.2

 
Bilateral samverkan 
Verksamheten innefattar huvudsakligen stöd till Sveriges MoU- och SNR-verksamhet, men 

innefattar även stöd till Sveriges överläggningar med bilaterala samarbetsländer.  

 

Verksamheten har under 2015 i stort genomförts i samma omfattning som tidigare år. Totalt har 

antalet möten i jämförelse med tidigare år varit fler. FMV har till stöd för Försvarsdepartementet 

planerat och genomfört 40 högnivåmöten, varav 14 utgjort MoU-möten; av dessa har sju 

genomförts i Sverige. 

 

Inom ramen för samordningen av aktuella internationella samarbeten har tio möten relaterade till 

exportfrågor inom respektive försvarsverksamhetsgren genomförts, liksom 20 möten för NAD och 

SNR (motsvarande). Ett flertal möten har genomförts på NAD-nivå, där agendan bland annat 

innehållit materielfrågor såsom undervattensteknik, Gripen, Archer, medelräckviddigt 

luftvärnsrobotsystem, system för fjärrspaning och smart ammunition.  

 

FMV genomförde ett särskilt bilateralt möte med Tyskland i september, med representanter från 

MBDA Germany och tyska Försvarsdepartementet. Fokus på mötet var det tyska, nya 

luftvärnssystemet. Andra exempel på bilaterala möten under året har varit Sveriges möten med 

Australien och Singapore som omfattade frågor inom mark- och flygområdet respektive test- och 

evalueringstjänster. 

  

NAD och SNR har under året bland annat deltagit i sju mässor för att med kostnadsdelnings-

perspektivet som utgångspunkt identifiera potentiella samarbeten och genomföra bilaterala 

överläggningar. I samband med en av mässorna har ett MoU-möte genomförts. Stöd och underlag 

till möten med försvarsattachéer har också getts under året. Arbetet har inneburit att dels löpande 
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samverka med svenska beskickningar i samarbetsländerna samt med residenta försvarsattachéer, 

dels identifiera viktiga försvarsmateriel- och logistikrelaterade frågor för det bilaterala samarbetet. 

 

Under året har FMV och Försvarsmakten diskuterat myndigheternas gränsyta vad gäller det 

bilaterala perspektivet och Försvarsmaktens behov av stöd till uppgifter; bland annat har FMV 

bidragit till att kvalitetssäkra de internationella samarbetena inom ramen för Försvarslogistik-planen 

för 2016, utifrån pågående samarbeten inom det bilaterala området.  

 

En rationalisering av FMV:s resurser till den bilaterala verksamheten har genomförts inför 

kommande år, för att åstadkomma en ökad effektivitet och fullgott stöd till de uppgifter som ska 

genomföras.  

 

Protokollär verksamhet 
Genom FMV:s protokollfunktion ges verksamheten under anslaget stöd med möteslogistik till 

myndighetens internationella högnivåbesök inom försvarslogistikområdet.  

 

Under året har kontinuerligt stöd getts till ett flertal aktiviteter, innefattande såväl logistikinsatser 

inför MoU-möten och möten kopplade till NAD:s verksamhet, som möten för svenska och 

utländska försvarsattachéer. Flertalet av aktiviteterna har utgjort relationsskapande möten för att 

informera om svensk materielförsörjning och utvecklingen av försvarslogistiken, eller innefattat 

bilaterala överläggningar.  

 

FMV har i verksamheten riktad till försvarsattachéerna samarbetat med Försvarsmaktens 

protokollsfunktion. Under året har samarbetet utvecklat en kontinuitet och redundans i att 

underhålla relationerna med svenska såväl residenta som resande försvarsattachéer för att underlätta 

kommunikationen med Sveriges samarbetsländer. 

 

Verksamheten, som har legat i nivå med tidigare år, har bland annat även innefattat samordning av 

så kallade Request for Information (RFI), riktade till aktuella samarbetsländer. 

 
EU- och EDA-relaterad verksamhet 
Verksamheten bedrivs inom en desk-funktion, vilken utgör Sveriges nod och FMV:s kontaktpunkt för 

EU- och EDA-relaterade frågor. Verksamheten har i stort motsvarat samma omfattning som tidigare 

år.  

 

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 policy som deltagande i arbetsgrupper eller materielsamarbeten. Verksamheten har i 

stort bedrivits i samma omfattning som tidigare år. 

 

Precis som för 2014 har stor del av arbetet under 2015 kretsat kring slutsatserna från det Europeiska 

rådet i december 2013 och en uppföljning av dessa. Av EDA-relaterade, aktuella projekt kan 

särskilt nämnas MIDCAS (MidAir Collision Avoidance System), där Sverige varit lead nation och 

Saab varit koordinerande industri. MIDCAS är ett UAV-projekt som syftar till att demonstrera en så 

kallad Sense & Avoid-förmåga för luftfartyg; det vill säga upptäcka andra luftfarkoster och undvika 

kollision. Förmågan är kritisk för att UAV:er ska kunna integreras i det civila luftrummet. Under 

EDA:s styrelsemöte i NAD-formatet den 30 september 2015 genomfördes en avslutningsceremoni 
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för MIDCAS under ledning av FMV genom ställföreträdande NAD. Trots vissa utmaningar har 

Sverige, genom sitt ledarskap, under hela programmet säkerställt leveranser enligt uppställda mål 

och erhållit erkänsla för detta från deltagande länder och industrier samt EDA.  

 

FMV:s generaldirektör har under året fortsatt varit styrelseordförande i försvarsmateriel-

direktörsformatet (NAD-formatet) inom EDA, fram till sin avgång i september 2015. FMV har 

deltagit i årets två styrelsemöten, vilka ägde rum i mars och november. Bland annat behandlades 

frågor kring försörjningstrygghet, försörjningskedjor och den försvarsteknologiska industriella 

basen, för vilka FMV berett Sveriges underlag. 

 

FMV återrapporterar löpande uppgifter och verksamhetens bedrivande tillsammans med övriga 

försvarsmyndigheter till Försvarsdepartementet vid de regelbundna möten som departementet 

svarar för. Enligt instruktion har FMV även sammanfattat verksamheten i en årsrapport.  

 

Nato partnerskap för fred 
Verksamheten bedrivs inom en desk-funktion som är FMV:s kontaktpunkt för Nato- och 

partnerskapsrelaterade frågor.  

 

Sveriges samarbete med Nato inom ramen för partnerskap för fred (Nato Partnership for Peace, 

Nato/PFF) är ytterligare ett viktigt forum för multilateralt försvarslogistiksamarbete.  

 

Partnerskapssamarbetet 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 forskningsområdet 

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. 

Sverige har även deltagit i förhandlingarna kring ett MoU rörande generellt gränssnitt för flygburna 

vapen (NUAI), samt ingått ett avtal inom ramen för huvudgruppsnivån NAFAG, vad gäller 

samarbete kring provverksamhet inom telekrigsområdet. 

 

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 under 2016 inom ramen för Partnership Cooperation 

Menu (PCM). Nato-desken har också följt utvecklingen kring Nato:s samförståndsavtal om 

värdlandsstöd.  

 

I oktober genomfördes Natos årliga plenarmöte för nationella försvarsmaterieldirektörer i 

partnerskapsformatet. Mötet, som Sverige deltog i genom representation av t.f. NAD, var det första 

i det så kallade IP-formatet (Interoperability Platform), sedan formatet inrättades efter toppmötet i 
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Wales 2014. På mötet lyftes bland annat den svenskledda övningen Viking fram som ett bra 

exempel på hur Science and Technology (S&T) kan bidra till interoperabilitet och 

kostnadsreduceringar.  

 

Övrig multilateral samverkan  

Verksamheten innefattar ett flertal multilaterala organisationer och samarbeten enligt nedan.  

 

Verksamheten har i likhet med 2014 kommit att öka i omfattning, beroende på de uppgifter och 

engagemang som följt av den försvarspolitiska utvecklingen bland annat inom det nordiska 

försvarssamarbetet. 

 

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.  

 

LoI:s arbete har under första halvåret 2015 haft fokus på de frågor som skulle behandlas vid 

Europeiska Rådets möte i juni 2015. Parallellt har medlemsländerna fört en diskussion kring hur 

LoI:s arbetssätt kan utvecklas och hur fördraget skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt, också i 

enlighet med den ursprungliga tanken. Sverige har under året ansvarat för LoI:s relation gentemot 

EDA och inom ramen för detta arbete tillsammans med övriga länder tagit fram ett dokument som 

presenterar vilka frågor LoI-länderna anser bör drivas framåt inom EDA. 

 

Inom ramen för LoI genomfördes också ett informellt NAD-möte i Rom i februari, där FMV:s 

generaldirektör deltog i egenskap av NAD.  

 
European Technology Acquisition Programme, ETAP 

Inom sexnationssamarbetet ETAP har två projekt befunnit sig i genomförandefas under 2015. Båda 

har inriktning mot nästa generations stridsflygsystem och obemannade system, med tidshorisonten 

inriktad mot 2030+. Ytterligare tre projekt befinner i planeringsstadiet, och har diskuterats under 

året.  

 

Sammanlagt har sex möten i program- eller styrkommittéformat genomförts under 2015. Ett 

presentationsmaterial har även utformats, som beskriver verksamheten sedan 2001.  
 
Nordiskt samarbete 

Under året har FMV deltagit i ett antal nordiska möten, bland annat det årligen återkommande 

nordiska CHOD/NAD-mötet och ett bilateralt NAD-möte med Finland.  

 

FMV har också ansvaret för att genomföra logistik- och materielsamarbete med Finland i det 

fördjupade finsk-svenska samarbetet (FISE). Under våren och hösten har FMV utvecklat och 

utvärderat tretton olika samarbetsprojekt tillsammans med Finland.  
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Under 2015 tog Sverige över ordförandeskapet för Nordefco och drev sju förslag till det så kallade 

Action Plans, varav endast ett berörde materielområdet, ”Sustainability in Defence”. Det fick till 

följd att materielfrågorna fick ett begränsat utrymme på den politiska styrkommitté-nivån (PSC) 

under året. Försvarsdepartementet har inte begärt något stöd av FMV under 2015. 

 

FMV har med NAD deltagit i mötet för och stöttat Försvarsdepartementet i frågor inom ramen för 

PSC Armaments-formatet. Likaså har FMV i det till Nordefco närstående nätverket för 

upphandlingsfrågor, Nordic Procurement Network, varit drivande vad gäller frågor på agendan, och 

bland annat fört dialoger kring utvecklingen av gemensam kurs inom upphandlingsområdet inför 

nästa år.  

 
Nordiskt materielsamarbetsavtal 

Ett nytt nordiskt materielsamarbetsavtal undertecknades av de nordiska försvarsministrarna i mars 

2015. Avtalet kommer att träda i kraft när samtliga parter har slutfört sina nationella 

beslutsprocesser. I april 2015 beslutade regeringen därför att ge FMV mandat att förhandla två 

annex till materielsamarbetsavtalet, ett annex om gemensam upphandling, för vilket Finland är 

ansvarig att sammanhålla arbetet, och ett annex om mellanstatliga åtaganden vad avser 

försörjningstrygghet, för vilket Sverige är ansvarig att sammanhålla arbetet.  

 

Under året har FMV formellt slutfört förhandlingarna avseende annex om gemensam upphandling, 

och redovisade resultatet till Regeringskansliet i december. Arbetet att tillsammans med övriga 

nordiska länder utforma annexet avseende försörjningstrygghet har fortgått under året, och 

förhandlingsarbetet forsätter under 2016.  

 

I september genomfördes ett möte i Stockholm med de representanter som arbetar med 

försörjningstrygghet och exportkontroll för de fyra länderna. Diskussionen vid mötet visade att 

arbetet med annex för försörjningstrygghet kan underlättas om det parallellt kan utformas ett annex 

avseende exportkontroll, vilket det också senare under hösten togs beslut om.  

 
Group for Aeronautical Research and Technology in Europe, Garteur 

Inom det multilaterala europeiska samarbetet Garteur har två rådsmöten hållits under 2015; i 

Stockholm under mars och i Sevilla i november. Två exekutiva kommittee-möten, i vilka FMV 

deltar, har också hållits; i Bonn i februari och i Cranfield i september. Civil-militär samverkan 

gällande teknologiutveckling har visat sig vara högaktuellt, sett till de minskade budgetarna för 

militär Forskning och utveckling (FoU) för EU:s medlemsländer. 

 

FMV har inför mötena berett underlag för Sveriges anföranden och löpande granskat 

dokumentation under året. På rådsmötet i Sevilla presenterade FMV en översikt av flygrelaterade 

aktiviteter inom EDA. FMV har där föreslagit att en lista på kritiska teknologier inom flygområdet 

bör tas fram och matchas med EDA:s lista över Critical Defence Technologies.  

 

Under året har Garteur presenterat ett White paper om Aviation Security för Kommissionen, vilket 

utgör en ny grupp inom Garteur, och sammanställt årsrapporten för 2014 som även finns tillgänglig 

på Garteurs hemsida. 
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General Quality Assurance, GQA 

Under anslag 1:11 följer FMV upp utvecklingen för de mellanstatliga samarbetsavtalen inom 

kvalitetsområdet. FMV övervakar också, på utländska myndigheters begäran och uppdrag, svenska 

leverantörers kvalitetsverksamhet i lagda beställningar.  

 

Under 2015 har FMV genomfört dels avtalsförhandlingar med Australien och Nederländerna, dels 

kvalitetsgranskningar utifrån förfrågan från Canada och Tjeckien. De senaste tre åren har 

uppdragsverksamheten stadigt minskat; omfattningen av 2015 års verksamhet har varit en dryg 

tredjedel jämfört med 2014. 

 

Exportlicenser och exportkontroll 
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. 

 

Vidare innehåller anskaffad försvarsmateriel 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.  

 

Under året har FMV haft ett ökat fokus på exportkontrollområdet och kompetensen inom 

myndigheten har stärkts. En medarbetare på FMV:s Juridik- och säkerhetsstab har efter genomförd 

utbildning 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 vidare utarbetat en instruktion för slutanvändarintyg som innehåller konkret 

vägledning för hur berörda kompetenser inom FMV ska hantera slutanvändaråtaganden. Slutligen 

har FMV påbörjat arbetet med en instruktion kring utförsel av krigsmateriel och tekniskt bistånd. 

Lanseringen av instruktionen kommer att förenas med utbildningsinsatser. 

 

Personal i Bryssel 
Under anslag1:11, ap.1, finansierar FMV på Försvarsdepartementets uppdrag en tjänst och 

omkostnader för en specialattaché med huvudsaklig verksamhet vid Sveriges EU-representation i 

Bryssel. Tjänsten arbetsleds av Försvarsdepartementet som tillsatt tjänsten med egen personal. 

Tjänsten utvidgades till innehåll under hösten 2013 från att endast ha omfattat arbetsuppgifter vid 

Sveriges Nato-beskickning till uppgifter vid EU-representationen i Bryssel.  

 

Under våren 2014 skedde byte av personal, vilket tillsammans med betydligt högre administrativa 

kostnader ökade totala kostnaderna i förhållande till 2013 med drygt 700 000 kronor. De 

administrativa kostnaderna kopplade till tjänstens utövande har under 2015 ökat med ytterligare 

132 000 kronor på årsbasis.  
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 Industrifrågor  1.6.3

 
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 vidmakthåller löpande kompetens och beredningsstöd för de industri- och marknads-

relaterade frågor som Försvarsdepartementet efterfrågar stöd med, och har under året lämnat stöd i 

ett flertal frågor.  

 

Kunskap om marknaden och dess leverantörer är väsentligt för att genomföra bra affärer och 

vidmakthålla en effektiv materielförsörjning, på både kort och lång sikt. Beredningsstödets uppgift 

är att omvärldsbevaka, genomföra analyser, skriva så kallade tankepapper och bidra till 

beslutsunderlag.  

 

Under året har verksamheten dels genomfört analyser av leverantörer och marknadssegment, vilka 

är aktuella för närastående upphandlingar, dels bidragit med makro- och policyanalyser i olika 

frågor. Till exempel har detta omfattat utvecklingen kring krigsmaterielexport och hur 

harmoniseringen av den europeiska försvarsmaterielmarknaden påverkar svensk materiel-

försörjning.  

 

Ett särskilt initiativ från NAD under 2015 har varit att fördjupa analysen och stärka 

kommunikationen med ett antal aktuella leverantörer i linje med FMV:s målbild om förbättrad 

marknadskunskap. FMV har under hösten i en pilotstudie lagt grunden till ett arbete att utforma ett 

nytt arbetssätt. Det huvudsakliga syftet har varit att dels undersöka möjligheterna till förbättrade 

affärer, dels utveckla den affärsmässiga relationen till några av de primära leverantörerna inom 

svensk materielförsörjning.  

 
Offset  
Verksamheten omfattar i huvudsak förvaltning av pågående offsetkontrakt samt bevakning av 

ämnesområdets utveckling i omvärlden.  

 

Sedan 2011 prövar FMV tillämpningen av krav på industrisamverkan/offset (eller så kallade 

kompensationsåtaganden) i upphandlingar endast från fall till fall. Under det gångna året har inga 

nya offsetkontrakt tecknats; endast fortsatt löpande förvaltning av befintliga kontrakt har skett, 

vilket inkluderat avsikten att finna möjligheter till terminering.  

 

Under 2015 har FMV avslutat ytterligare ett offsetkontrakt i enlighet med regeringens tidigare 

styrning i regleringsbrev för 2014.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  53 (120) 

 

 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 1.6.4

 
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 globalt via Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) av 25 länder.  

 
Väsentliga prestationer 
Vid årets slut pågick sexton certifieringar. Exempel på certifieringsuppdrag: brandväggar, säkra 

skrivare, datadiod, databassystem och sensor till digitala färdskrivare. FMV/CSEC har slutfört sju 

certifieringar under året (produktnamnen förkortade): 

 Ett operativsystem med säkerhetsproxy för nätverkskomponenter (Blue Coat ProxySG 

S400) 

 Dokumentskanner med nätverkskoppling (HP Digital Sender Flow 8500 fn1 Document 

Capture Workstation) 

 Brandvägg med VPN-funktionalitet (Färist 4.0) 

 System för insamling och analys av säkerhetsloggar (LogPoint 5.2.5) 

 Gränssnitt mot kryptomoduler (KrAPI 4.0.0) 

 Router och växel med hög kapacitet för t ex telekomtillämpningar (Alcatel-Lucent 7-Series 

Service Router Operating System). 

 Nätverksskrivare (HP Color LaserJet Enterprise M553, M506, M604, M605 och M606 

Printer series) 

 

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 (Tyskland) och Austin (USA). 

Certifieringsordningen har utvecklats vidare i syfte att bli alltmer tydlig och göra arbetet mer 

effektivt. Två uppdaterade utgåvor har fastställts. 

 

Inom ramen för CCRA, samt den europeiska motsvarigheten SOGIS-MRA, medverkade 

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.  
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I Sverige är FMV/CSEC representerat i Samverkan för Informationssäkerhet (SAMFI), vilket är ett 

samverkansorgan för de myndigheter 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 givit 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 etableras. FMV/CSEC har medverkat som expert i regeringens utredning för att 

ta fram strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska 

kommunikationsnät och it-system samt 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 17. Ekonomiskt utfall av verksamheter under anslag 1:11, ap. 2 

Verksamheten inom evaluering 

och certifiering av IT-

säkerhetsprodukter (tkr) 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Kostnader för 

certifieringsverksamhet 
11 869 11 012 12 255 

Intäkter från 

certifieringstjänster 
254 868 1 038 

 

 Försvarsstandardisering 1.6.5

FMV:s centralorgan för standardisering och standarder (FSD) är en myndighetsgemensam 

stödfunktion och central kontaktpunkt inom området standardiseringsfrågor. FSD stöttar 

Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan och FMV, inklusive de 

leverantörer som är kopplade till dessa myndigheter.  

 

De huvudsakliga tjänsterna som FSD tillhandahåller är följande: 

 standardbibliotek 

 standardisering inom försvarsområdet inklusive rådgivning och samordning 

 certifiering och ackreditering i enlighet med nationella försvarsstandarder  

 utfärdande av unika organisationsidentifierare för statsförvaltningen, en godsmärkning som 

främst används vid internationella insatser 

 

http://www.csec.se/
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Under året har en ny ekonomisk modell utarbetats för FSD och en ny tjänsteportfölj har tagits fram 

och prissatts. Den nya finansieringsformen innebär att tjänsterna prissätts enligt 

självkostnadsprincip och att interna och externa kunder debiteras. Avgifterna kalkyleras årligen 

fram i budgetarbetet och kommuniceras till kunderna. Denna modell kommer att träda i kraft 2016. 

 

Två utbildningsföretag inom mjuklödning har ackrediterats av FMV under året.  

 

Standarder för gränsytespecifikationer (GYS-standarder) avseende geo-information har förts in i 

databastjänsten e-nav, som även tillhandahåller ett stort antal civila och militära standarder.  

 

FSD har under året medverkat i EDA Materiel Standardization Group (MSG) Workshop on Hybrid 

Standard development Procedure.  

 

Under året har FSD hanterat cirka 600 inkomna ärenden från myndigheterna inom civilt och militärt 

försvar och deras leverantörer. 

 

 Försvarsunderrättelseproduktion 1.6.6

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.  

 

FMV har rapporterat till Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets 

forskningsinstitut, Säkerhetspolisen, Inspektionen för strategiska produkter, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap och Fortifikationsverket. Uppgifterna har lösts i godtagbar 

utsträckning och 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 728 milstolpar med avseende på materiel- och/eller tjänsteleveranser till 

Försvarsmakten och övriga kunder. Därutöver har stöd och verksamhet gentemot 

Försvarsexportmyndigheten utförts och som regel fakturerats på kvartalsbasis.  

  

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 19,8 miljarder kronor 

varav FSV utgör 1,6 miljarder kronor.  

 

Den större delen, drygt 17,2 miljarder kronor, av prestationer åskådliggörs i tabell 18 i form av 

milstolpesleveranser och motsvarande stöd och verksamhet inom områdena anskaffning, 

ledningsstöd och driftstöd. 
 

Tabell 18. Leveranser till större värden per prestationsområde  

Anskaffning  Leveranser 

Utveckling JAS 39 Gripen E Delredovisning utvecklingsverksamhet 

Anskaffning JAS 39 Gripen E Delredovisning genomförd verksamhet 

Stödsystem JAS 39 Gripen E Delredovisning genomförd verksamhet 

Ubåtsräddningsfarkost Delleveranser av livstidförlängd ubåtsräddningsfarkost 

Ubåt Generalöversyn av ubåten Halland och HTM av Gotland 

Bogserbåt Delleverans av 2 bogserbåtar, dokumentation och 

utbildning 

Stridsledningssystem för bataljon  

 

Delredovisning omfattande genomförd verksamhet 

inklusive Systemförsörjningsstrategi 

Ledningssystem Sweccis Systemarkitekturer för H/R och H/S ledningssystem. 

Leverans av Sweccis driftsystem för IO Stabsplatser 

Stridsträningsanläggning LV bataljon Leverans av driftsatt stridsträningsanläggning inklusive 

dokumentation och utbildning 

Radarjaktrobot Meteor Delleveranser av robotar 

Sonar Delleveranser av Sonarsystem 137 och 135 på korvetter 

samt ILS-utbildning 

Nytt Luftvärnsystem Delredovisning genomförd verksamhet 

Modifiering JAS 39 Gripen C/D Delleverans av 4 modifierade JAS 39 Gripen C/D 

Kommunikationsnod 

 

Leveranser av kommunikationssystem för tal och data 

till Stridsbåt 90, Stridsfordon 90, Stridsvagn 122 och 

Archer 

Ubåt NGU/A-26  Delredovisning genomförd verksamhet 

Korvett typ VISBY Dellevererans ett fartyg i version 5 (HMS Härnösand) 

Finkaliberammunition Delleveranser av ammunition 

Helikopter 14 Delleveranser av 1 sjöoperativ och 2 markoperativa 

helikoptrar 

Helikopter 16  Delleverans av 2 modifierade helikoptrar, samt 
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utbildning och underhållsystem 

Kroppsskydd 12 Delleverans av kroppsskydd 

Bandvagn Bv 410 Delleverans av 14 Bv410 Trupptransport, 35 Bv410 

Sjuktransport, 12 Bv410 Ledning, 41 Bv410 Log och 

tillhörande underhållsutrustning 

Fältutrustning Leverans av bl.a. uniformer och marschkängor   

Transportabelt bevakningssystem Delleverans av 3 transportabla bevakningssystem för 

internationella insatser 

Personlig skyddsutrustning  Delleverans av CBRN-utrustning 

Stridsgruppstaber Delleverans av 22 stabshytter och maskeringssystem  

Krypto/ sambandmateriel Delleverans utveckling och materiel 

Fordon för hemvärnet   Delleverans av 40 gruppfordon, 20 plutonchefsfordon 

samt reservmateriel för släpkärra. 

Avionikuppgradering SK60 Delleverans av modifierade 9 flygplan 

Strömförsörjningsutrustning  Delleverans av elverkscontainer  

Radio för flygtrafikledning Leverans av driftsatt FYL-radiosystem 

Modulärt skalskydd  Slutredovisning  

Nytt lätt torpedsystem Delredovisning 

Vidmakthåll Stridsledningscentraler Verksamhetsrapporter 

Ledningsstöd Leveranser   

Internationell insats MINUSMA  Vidmakthållande av insats i Mali 

Projektledning helikopter 14 Delredovisning 

Simulatorträning Hkp 14 Tjänsteproduktion avseende simulatorträning slutförd 

Projektledning HKP16 Slutredovisning 

Forskning och teknikutveckling Delredovisning ett flertal rapporter 

Flygteknik Verksamhetsrapporter 

Stöd till Försvarsmaktens 

förmågeinriktning 

Rapport med beslutsunderlag och analyser 

Systemstöd UAV Delredovisning och rapporter 

Systemsäkerhet Delredovisning 

Materiella förberedelser för ME04 Delredovisning och rapporter 

Försvarsplanering Utredningar och delrapporter 

Snabb Geoinfoförsörjning  Delredovisning och rapporter 

Informationsarkitektur Delredovisning och rapporter 

Ledningssystem Slutrapport modifiering av NBG ledningssystem 

Systemdefiniering soldatmateriel Systemlivcykelplan för soldatsystem 

Försvarslogistikplan och 

uppdragsportföljledning 

Löpande planeringsstöd och portföljledning 

Systemledning Funktion och Förband Delredovisning och rapporter 

Teknisk underrättelsetjänst Delredovisning och rapporter 

Driftsstöd  Leveranser  

Systemstöd och vidmakthåll JAS 39 

Gripen 

Verksamhetsrapporter 

Provningstjänster T&E Test- och provningsrapporter 
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Vidmakthållande fasta nät Verksamhetsrapporter 

Transportflyg systemstöd Verksamhetsrapporter 

JAS 39 Gripen utvecklingsförmåga Verksamhetsrapporter 

JAS 39 Gripen produktionsförmåga Verksamhetsrapporter 

Stöd till Försvarsmaktens tekniska 

tjänst  

Verksamhetsrapporter 

Logistiksystem systemstöd Verksamhetsrapporter 

HKP 14 underhållssystem Rapport avseende leverarad reservmateriel 

Flygbassystem systemstöd Delredovisningar 

Svenskt deltagande SAC Kostnader SAC fakturerade 

Målflygning Delrapportering målflygning 

Systemstöd och teknisk tjänst 

sjöstridskrafter 

Verksamhetsrapporter 

Generell utbildningsmateriel 

systemstöd 

Verksamhetsrapport 

Logistikstödsystem FENIX Delredovisningar 

Undervattenstridsystem 

vidmakthållande 

Delredovisningar 

Helikoptersystem systemstöd Verksamhetsrapport 

Tekniskt systemstöd stridsfordon Tekniskt systemstöd stridsfordon 

STRIC/Strics Systemstöd Verksamhetsrapport 

Kärnnät vidmakthållande  Verksamhetsrapport 

Visby korvetter vidmakthållande Verksamhetsrapport 

Vidmakthåll Försvarsmaktens 

informationssystem för logistik 

Delredovisningar 

JAS 39 Gripen Export Delrapporter 

Förråd, service och verkstäder 

Administrativt Stöd  

Ekonomiredovisning, reseadministration  

Förråd, service och verksstäder 

Arbetsplatsservice  

Förplägnad, lokalvård, logi, postservice  

Förråd, service och verkstäder 

Förnödenhetsförsörjning  

Förrådstjänst, förnödenhetsredovisning  

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  
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 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 s.k. produktionsuppföljningarna. Antalet uppdrag i 

kundorderstocken (795 stycken) har sammantaget sjunkit i förhållande till föregående år.
7
  

 

Avseende övriga kunder har nya eller förnyade behov av uppdrag inte offertförfrågats i 

motsvarande omfattning som uppdrag har avslutats. Gentemot FSV lades cirka 65 000 

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 

 Anskaffning Pansarterrängbil 360 

 Anskaffning helikopter 16 

 Remo 77B anskaffning Archer 

 Anskaffning nytt lätt torpedsystem 

 Modifiering sb ubåt typ Gotland 

 Anskaffning insatsförmåga Luftvärn 

 

De allra närmaste årens leveranser och kundfaktureringar till Försvarsmakten domineras av 

framförallt JAS39E och NGU A-26.
8
 

 
Tabell 19. Kundorderstock 2015-12-31 (exklusive Förråd, service och verkstäder)  

 Försvarsmakten Övriga kunder Totalt 

Orderbelopp 

(mnkr) 

Antal 

KB 
Orderstock 

Antal 

KB 
Orderstock 

Antal 

KB 
Orderstock 

> 100 93 70 458 5 13 038 98 83 497 

> 50-100 78 5 502   78 5 502 

> 10-50 209 4 979 3 51 212 5 030 

0-10 308 855 99 62 407 918 

Totalt 688 81 794 107 13 152 795 94 946 
 

 
 
 

                                                      
7 Antal uppdrag i kundorderstock, 2016-01-03 
8 Större uppdrag, 2016-01-03 
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Tabell 20. Bedömd fördelning av kundorderstocken efter leveranstidpunkt (mnkr)  

År  2016 2017 2018 2019 2020-2028 Totalt 

Fördelad 

orderstock 
21 386 15 287 9 908 6 569 41 796 94 946 

varav 

Försvarsmakten 
18 828 13 395 8 859 5 544 34 627 81 794 

 

Kundorderstock 2015-12-31 Förråd, service och verkstäder 
Kundorderstocken definieras som gjorda rambeställningar (”budget”) i december månad i enlighet 

med FSV:s tjänstekatalog samt kvarstående öppna kundordrar (21,3 mnkr) per 2015-12-31. 

Volymen faktiskt gjorda beställningar/ordrar är avhängigt dagliga verksamheter och skeenden, 

varför rambeställningarna periodiskt kan revideras.  

 
Tabell 21. Rambeställningar Förråd, service och verkstäder (mnkr) Tjänsteområde 

 2015 

Administrativt stöd  57 

Arbetsplatsservice  142 

Förnödenhetsförsörjning  354 

Logistikkompetens  31 

Reservmateriel  53 

Transporter  31 

Verkstadstjänst luft  107 

Verkstadstjänst mark  639 

Verkstadstjänst sjö  75 

Totalt  1 489 

 

 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. 

 

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 2015 var dessa 

totalt cirka 65 000 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.  
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2015 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. 

 

Problemen inom reservdelsförsörjningen som uppstod i Försvarsmakten under år 2012 och kvarstod 

efter verksamhetsövergången 2013 har förbättrats, men fortsatta reservdelbrister föreligger vilka, 

framförallt under årets första del, påverkade FSV:s verkstadsproduktion inom markverkstäderna samt 

flygverkstäderna. Problemen inom reservdelsförsörjningen som uppstod i Försvarsmakten under år 

2012 och kvarstod efter verksamhetsövergången 2013 har förbättrats, men fortsatta reservdelbrister 

föreligger vilka, framförallt under årets första del, påverkade FSV:s verkstadsproduktion inom 

markverkstäderna samt flygverkstäderna. De största bristerna finns inom äldre system men det har 

också varit problem med att det har saknats mottagningsbara reservdelar vid nyanskaffning. Där 

behöver processen förenklas vilket också är ett arbete som genomförs på FMV:s verksamhetsområde 

System- och produktionsledning. 

 
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 2015 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 2015 har den materiella 

tillgängligheten upprätthållits i enlighet med Försvarsmaktens beställning. 

 

FMV:s leveransförmåga, exklusive FSV, uppgick för år 2015 till 87 procent och innebär att det 

interna målet på 85 procent därmed har uppfyllts. Det baseras på ett leveransåtagande på 874 

leveranser och att 728 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 bl.a. ekonomi, resursläge, produktionsportfölj och 

utvecklingsarbete. Mot bakgrund av detta var alltså FMV:s interna mål för leveransförmågan under 

2015 satt till 85 procent, precis som för de senaste tre åren.  Av tabell 22 på nästa sida framgår att 

resultatet har förbättrats jämfört med 2014 då leveransförmågan uppgick till 83 procent och att 

målet för 2015 har överträffats.  
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Tabell 22. Leveransförmåga 
Leveransförmåga 

Aktivitet  
2012 2013 2014 2015 

Leveransåtagande  949 909 969 874 
Genomförda 

leveranser  
839 785 759 728 

Förseningar  113 127 215 152 
Omförhandlingar 

med påverkan på 

resultatet för 

leveransförmågan 

(inom parantes 

anges det totala 

antalet 

omförhandlingar) 

84 (166) 86 (141) 28 (112) 66 (141) 

Leveransförmåga 

(procent)  
90 88 83 87 

 
Förseningar   
Under 2015 har FMV haft 152 försenade leveranser, vilket är färre i jämförelse med 2014.  

 

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 leveratören orsakar beror främst på produktions- och kvalitetsproblem, 

underleverantörer eller att annan verksamhet prioriteras. Orsaker till förseningar står även att finna i 

upphandlingsprocessen där leverantörer t.ex. inte lämnar giltiga anbud eller tidskrävande 

överprövningar. Under perioden har 65 ansökningar om överprövningar inkommit. Jämfört med 

2014 innebär det en ökning med 15 ärenden (se även avsnitt 1.5.6 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 2014 ökat. 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 2015 är 141 stycken att jämföra med 

112 året innan. 66 omförhandlingar under 2015 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 (72 procent). Detta är en 

ökning från 2014 då Försvarsmakten stod för 67 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 2015 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 ökade med 44 procent från 2014 till 2015. Detta är en 

förklaring till varför antalet omförhandlingar i sin tur ökat från föregående år.
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Diagram 4. Antal leveransförseningar för kundbeställningar mot Försvarsmakten per 
orsakad part januari – december 2015 

 
 
Diagram 5. Antal omförhandlade kundbeställningar per orsakande part januari - december 
2015. Kund Försvarsmakten 

 
 

Analys av FMV:s leveransförmåga och vidtagna åtgärder 
FMV:s leveransförmåga uppgick under 2015 till 87 procent vilket innebär att myndigheten 

överträffat sitt interna mål för 2015 om en leveransförmåga på 85 procent. För att uppnå en 

förbättrad leveransförmåga i förhållande till 2014 då målnivån inte uppfylldes och vända de senaste 

årens nedåtgående trend, har FMV planerat för och vidtagit flertalet åtgärder under 2015. 
  

FMV har kontinuerligt under året analyserat leveransförmågan för att identifiera 

förbättringsområden. I detta arbete har det ingått genomförande av registervård för att säkerställa att 

analyserna baseras på korrekt information.  
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Under föregående år angavs en bidragande orsak till den vikande leveransförmågan vara att 

myndigheten genomförde verksamheten i en ny organisation som trädde i kraft den 1 januari 2014. 

Den nya organisationen var en del i FMV:s anpassning till omdaningen av försvarslogistiken, 

vilken bland annat har inneburit ett förändrat arbetssätt och ansvarsfördelning rörande 

kundbeställningar. FMV har under 2015 fortsatt arbetet med att genomföra omdaningen av 

försvarslogistiken, vilket påverkat FMV:s produktionskapacitet även under detta år, men i mindre 

omfattning. Omställningsarbetet kommer även att fortgå under 2016. 

 

Analysen av leveransförmågan har visat på att tre produktionsområden står för en större del av 

förseningarna. Problemen inom dessa områden har utgjorts av bland annat resursallokering och 

leverantörsproblem, överklaganden och kommersiella frågor. Åtgärder som har vidtagits inom 

områdena för att komma till rätta med detta är bland annat förbättrad koordinering, kvalitets-

granskning av offerter, särskilda produktionsuppföljningar och tätare leverantörskontakter för att 

fånga upp befarade förseningar i tid och vidta preventiva åtgärder.  

 

För att säkerställa leveransförmågan på längre sikt har ett verksamhetsövergripande internt arbete 

genomförts under 2015. Syftet med detta har varit att upprätta en handlingsplan för att förbättra 

avvikelsehantering, resursplanering och projektledning, samt korta ledtider, öka flexibiliteten i 

produktionen och minska vakansgraden. Handlingsplanen kommer att implementeras successivt 

under 2016. 

Under året har även FMV utvecklat formerna för produktionsstyrning och uppföljning, vilket 

medfört en förbättrad förmåga att prioritera de leveranser som är viktigast för Försvarsmakten 

liksom att upptäcka och hantera avvikelser i ett tidigare skede. Ytterligare åtgärder är inplanerade 

inom dessa områden för nästkommande år, inklusive fortsatt implementering av ett nytt stödsystem 

som förbättrar möjligheterna till en god projektplanering, resurshantering och uppföljning. 

 

Den sammantagna bedömningen är att de vidtagna åtgärderna har börjat få effekt i och med det 

förbättrade resultatet för 2015. 

 

 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.  
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Verksamheten Förråd, Service och Verkstäder (FSV) övergick från Försvarsmakten till FMV den 1 

januari 2013. 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 2015. De ekonomiska underlagen kommer ur respektive verksamhets ekonomisystem. När det i 

texten fortsättningsvis anges FMV avses FMV exklusive FSV. 

 

Den 1 januari 2015 genomfördes den sista av verksamhetsövergångarna inom ramen för 

omdaningen då personal från Försvarsmaktens MSK (materielsystemkontor) Flyg överfördes till 

FMV Anskaffning och Logistik (AL). I de fall detta får påverkan för analysen så redogörs det för 

särskilt. 

 

Det arbete som startades under 2014 med att vidareutveckla styrning och uppföljning av 

verksamheten har fortsatt 2015. En översyn av målbilden är genomförd. I detta arbete har målen 

konkretiserats, tydliga aktiviteter har kopplats till målen och fördelats över planeringsperioden. 

Syftet med detta är bland annat att underlätta planering, uppföljning och styrning så att målen lättare 

kan uppnås. Arbetet med att utforma resultatindikatorer och nyckeltal har genomförts och 

leveranserna har succesivt inarbetats i ordinarie styrning. Utvecklingsarbetet måste dock fortsätta så 

att relevanta resultatindikatorer och nyckeltal kan stödja den uppdaterade målbilden. 
 

 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 23. 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 

myndighetskostnaden 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 
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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.  

 

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.  

 

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 24. FMV:s myndighetskostnad9

  
Mnkr, 2015 års priser 2013 2014 2015 

Personalkostnader 1 229 1 407 1 514 

Lokaler 63 86 81 

Resor 10 12 13 

Inhyrd personal 23 55 35 

Tjänsteprodukter 271 231 229 

Övriga kostnader 52 56 46 

Totalt  1 649 1 848 1 918 

 

FMV 
I förhållande till 2014 ökade personalkostnaderna från 1 407 miljoner kronor till 1 514 miljoner 

kronor. Antalet årsarbetskrafter (i genomsnitt) ökade från 1 786 till 1 927 vilket är en ökning på 141 

årsarbetskrafter. Mätt per årsarbetskraft minskade personalkostnaden marginellt. Orsaken till det 

ökade antalet årsarbetskrafter är den verksamhetsövergång som genomfördes den 1 januari 2015. 

Då kom det från Försvarsmakten över 117 medarbetare inom främst lednings- och beställar-

funktionerna inom flygverksamheten vid MSK Flyg. Internt FMV överfördes personal på FSV:s 

markverkstad i Skövde till T&E vilket omfattade cirka 20 medarbetare.  

 

Lokalkostnaderna har minskat med 5 miljoner kronor från 86 miljoner kronor till 81 miljoner 

kronor. Det lägre utfallet beror dels på att lokalkostnaderna har sänkts genom lokaleffektivisering, 

dels genom en återbetalning från Fortifikationsverket samt genom en utebliven omställnings-

kostnad. I övrigt har kostnaderna för mediaförsörjning minskat jämfört med 2014.  

 

Kostnaderna för resor har totalt sett ökat något men sett per årsarbetskraft har kostnaderna minskat.  

 

Kostnaderna för inhyrd personal
10

 inom den interna verksamheten har minskat relativt 2014. 

Behovet av tillfällig resursförstärkning varierar beroende på vakansläget eller om en särskild 

                                                      
9 I löpande priser: 1 586 mnkr 2013, 1 809 mnkr 2014 och 1 918 mnkr 2015.  
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kompetens behövs. Sett ur ett längre perspektiv så ligger behovet på cirka 10 miljoner kronor per år. 

Minskningen jämfört med 2014 avser den minskade omfattningen på det pågående förändrings-

arbetet till följd av den förändrade uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och 

FMV.  

 

Kostnaderna för tjänsteprodukter ligger i nivå med föregående år. Minskningen mellan 2013 och 

2014 förklaras både av att det under år 2013 pågick omfattande arbete med byte av leverantör av 

IT-driften som innebar omställningskostnader men också av att det nya driftavtalet med en lägre 

avgift började gälla från och med 2014. 2015 års utfall innehåller inte lika mycket utvecklings-

kostnader som 2014. Orsaken till att kostnaderna trots detta ligger i nivå med utfall 2014 är främst 

att kostnader för IT-tjänster har ökat både på grund av fler användare i och med utrullningen av 

PRIO 5-6 men även att avgifterna har ökat.  

 

Övriga kostnader har minskat främst beroende på att kostnader för utköp av datormateriel belastade 

2014. Utöver detta har avskrivningarna minskat.  

 

Ovan angivna kostnadsminskningar innebär att total myndighetskostnad per årsarbetskraft har 

minskat med knappt 2 procent. 

 
Tabell 25. FSV:s myndighetskostnad11

 

Mnkr, 2015 års priser 2013 2014 

 

2015 

 

Personalkostnader 753 650 669 

Lokaler 131 100 88 

Resor 8 20 21 

Inhyrd personal
 

7 25 19 

Tjänsteprodukter 140 159 109 

Övriga kostnader 39 46 99 

Totalt  1 078 999 1 005 

 

Förråd, service och verkstäder 
I analysarbetet har det framkommit att 2014 års värde avseende personalkostnader i tabell 25 ovan 

egentligen skulle ha varit 23 miljoner kronor högre beroende på att övriga personalkostnader och 

reseersättningar felaktigt grupperats på raderna Resor respektive Övriga kostnader. Det är alltså ett 

värde på 673 miljoner kronor som fortsatt analys utgår ifrån.  

 

Jämfört med utfall 2014 har personalkostnaderna totalt sett minskat med 4 miljoner kronor. I denna 

skillnad finns det ett antal förklaringsposter. Grundlönekostnaderna har minskat med cirka 20 

miljoner kronor i och med att antalet årsarbetskrafter är 40 färre än 2014. Utbildningskostnaderna 

har ökat med cirka 5 miljoner kronor 2015, främst inom flygverksstäderna med anledning av deras 

omstrukturering samt införande av PRIO 5-6 på markverkstäderna. Förändring av semesterlöne-

skulden och arbetsgivaravgiften förklarar ytterligare cirka 8 miljoner kronor av differensen eftersom 

den var lägre 2015 jämfört med 2014. 2014 års utfall påverkas av återföringen av differensen 

mellan verklig kostnad för pensionsavsättningar enligt SPV och den preliminära avsättningen vilket 

innebär att kostnaderna minskades med 17 miljoner kronor. 2014 års kostnader påverkades också av 
                                                                                                                                                                                
10 Detta är ett nytt begrepp, i tidigare årsredovisningar har FMV benämnt dessa som resurskonsulter  
11 Löpande priser: 1 038 mnkr 2013, 980 mnkr 2014.  
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pensionsavsättningar med anledning av omstruktureringar i organisationen som höjde 2014 års 

personalkostnader med 14 miljoner kronor.  

 

Minskningen av lokalkostnader relativt 2014 års utfall om cirka 12 miljoner kronor förklaras dels av 

att utfallet 2014 innehöll en avsättning för flygverkstadens lokalhyra i Ronneby på 6 miljoner 

kronor. Utöver detta har en upprättning av omkostnadshyror till produktionshyror genomförts för ett 

antal enheter vilket minskar kostnaderna med 3 miljoner kronor. Utöver detta har Serviceenheten 

minskat lokalkostnaden med 1 miljon kronor och en hyresrabatt för lämnade lokaler har erhållits om 

2 miljoner kronor.    

 

För analys av resekostnader måste hänsyn tas till ovan nämnda felaktiga gruppering av kostnader 

vilket innebär att angivet värde för 2014 års resor egentligen skulle ha varit 4 miljoner kronor lägre. 

Detta innebär att resekostnaderna har ökat med cirka 5 miljoner kronor jämfört med 2014 års utfall 

vilket dels beror på Besiktningsenhetens utlåning av personal till andra orter med anledning av 

vakanser, dels flygverkstädernas demonteringsverksamhet där personal från andra orter har arbetat i 

Ronneby under perioder för att slutföra produktionen. Ökad utbildning främst inom flygverk-

städerna med anledning av deras omstrukturering och införande av PRIO 5-6 på markverkstäderna 

har också medfört ökade resekostnader. 

 

Kostnaderna för inhyrd personal har minskat med 6 miljoner kronor relativt 2014 års utfall vilket 

beror på minskat behov inom försörjning och service. 

 

Jämfört med 2014 har posten tjänsteprodukter minskat med 50 miljoner kronor enligt tabell 25, men 

i den avvikelsen ingår en felaktig post på 86 miljoner kronor som borde legat på övriga kostnader 

2014. Den riktiga förändringen är således en ökning med 36 miljoner kronor, vilket till största del 

utgörs av kostnader för nytt verkstadssystem i FSV POL. Även mindre förändringar finns som ger 

effekt åt båda håll. 

 

De beskrivna felaktigheterna i texten om personalkostnader, att 19 miljoner kronor av 

personalkostnaderna felaktigt grupperades som övriga kostnader, gör att den egentliga förändringen 

av posten övriga kostnader är en minskning på 14 miljoner kronor jämfört med år 2014. Dessa 14 

miljoner kronor beror på nettoeffekten av den kostnad för avskrivningar och räntor som FSV betalat 

Försvarsmakten eftersom anläggningstillgångarna inte till fullo förts över till FSV:s anläggnings-

register och de faktiska avskrivningarna som FSV gör vid övertagandet.  

 

Den andra delen av resultatindikatorn, debiterade timmar, analyseras också för FMV och FSV var 

för sig.  

 

För FMV har totalt antal debiterade timmar ökat vilket till största del förklaras av det ökade antalet 

årsarbetskrafter som verksamhetsövergången 2015 innebar. Antalet debiterade timmar per 

årsarbetskraft har också ökat jämfört med 2014 vilket förklaras av att den tillkommande 

verksamheten är fullt ut debiterbar. Andelen debiterade timmar av totala timmar, debiteringsgraden, 

har alltså ökat. Ser man till det totala timuttaget per årsarbetskraft så har det ökat men ligger ändå 

lågt sett ur ett längre perspektiv då FMV under tidigare år har haft ett högre utfall. Orsaken till det 

lägre timuttaget är framförallt att sjukfrånvaron har ökat, se vidare i avsnitt 4.5.1 på sidan 88. 
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För FSV har de debiterade timmarna, totalt sett, minskat jämfört med 2014. Den största 

förändringen finns inom FSV Service och beror framförallt på att antalet årsarbetskrafter har 

minskat och därmed de producerade timmarna. Debiterade timmar per årsarbetskraft har dock ökat 

vilket förklaras av produktivitetshöjande åtgärder främst inom markverkstäderna. Det totala 

timuttaget per årsarbetskraft har minskat något relativt 2014 vilket förklaras av att sjukfrånvaron har 

ökat. 

 

Hela verksamheten, FMV inklusive FSV, utgör grund för resultatindikatorn myndighetskostnad per 

debiterad timme. För år 2015 lämnades i årsredovisningen 2014 en prognos där indikatorn 

bedömdes till 716 kr (2015 års prisläge) och utfallet blev 744 kr12. Utfallet avviker från 

bedömningen som gjordes för ett år sedan. Orsaken till avvikelsen är att indikatorn bedömdes 

utifrån planeringsvärdet för timuttag per årsarbetskraft i stället för det erfarenhetsvärde som ska 

ligga till grund för beräkningen. I analysen framkommer att om erfarenhetsvärdet hade använts 

skulle avvikelsen varit betydligt mindre. Det lägre utfallet årsarbetskrafter jämfört med budget 

innebär lägre personalkostnader och färre timmar. Ökningen av debiteringsgraden påverkar 

indikatorn positivt.  

 

Den 1 januari 2015 genomfördes den sista av verksamhetsövergångarna inom omdaningen då delar 

av Försvarsmaktens MSK Flyg kom över till FMV vilket innebär att från den 1 januari 2013 har nu 

FMV blivit mer än dubbelt så stort, sett till personalvolym. Detta medför att myndighetskostnaden 

har utökats med kostnader för framförallt personal men också lokaler och IT. Detta förändrar 

förutsättningarna för analys då värdena i tidserierna i vissa fall inte är jämförbara.  

 

Total budget för FMV:s myndighetskostnad 2016 tillsammans med beräknade debiterbara timmar 

inklusive den överförda verksamheten bedöms ge att indikatorn ska uppgå till 723 kr i 2015 års 

prisnivå. Orsaken till att indikatorn förväntas minska förklaras till största del av att samkostnaderna 

på myndigheten fördelas ut på fler timmar. Beräkning för 2017 är 740 kr, även det i 2015 års 

prisnivå. FMV ska rationalisera inom ramen för omdaningen och bedömningen görs att en 

minskning på cirka 50 årsarbetskrafter realiseras till utgången av 2016.  
 
Tabell 26. FMV total13 myndighetskostnad per debiterad timme14

 

Fasta priser 2015 års nivå 2013 2014 2015 
2016 

Prognos 

2017 

Beräkning 

Myndighetskostnad, tkr
15

 2 731 300 2 846 912 2 912 185 3 078 612 2 993 030 

Debiterade timmar 3 380 640 3 721 826 3 915 156 4 284 664 4 065 694 

Myndighetskostnad per 

debiterad timme, kr 
808 765 744 719 736 

                                                      
12 I analysarbetet har det framkommit att total myndighetskostnad 2014 inte eliminerades för internhandel mellan FMV exkl. FSV 

och FSV avseende upphandlingstjänsten som utförs av M&I. Detta innebär att både personalkostnaden för tjänsten och kostnaden för 

tjänsten redovisades. För 2015 och beräkningarna för 2016 och 2017 har eliminering skett.    
13

 FMV inklusive FSV 
14

 Tabell 27 

Löpande priser 2013 2014 2015 
2016 

Prognos 
2017 

Beräkning 

tkr 2 623 848 2 789 018 2 912 185 3 158 045 3 152 233 

 776 749 744 737 775 

 
15 Beräkningen för år 2016 grundas på antaganden och får anses som preliminär. 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  71 (120) 

 

 

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. 

 

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 2015 till 75,3 procent, utfallet blev 76,4 procent. 

Anledningen till den högre debiteringsgraden är framförallt att planerade utbildningsinsatser inte 

genomfördes samt att den totala debiteringen ökade relativt budget, det vill säga att andelen övrig 

tid minskade.  
 

Tabell 28. FMV timmar och debiteringsgrad 

 2013 2014 2015 

Debiterade timmar 1 804 562 2 174 452 2 403 592 

Totalt antal timmar 2 465 568 2 907 294 3 147 332 

Andel, procent 73,2 74,8 76,4 
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För FSV budgeterades debiteringsgraden för 2015 till 74,6 procent och utfallet blev 76,0 procent. 

Den ökade debiteringsgraden jämfört med 2014 kan främst härledas till årets tre första kvartal och 

har åstadkommits bland annat genom ett förändrat sätt att bedriva möten och utbildning, minskning 

av omkostnadstidsuttag samt minskning av ledningsresurser genom sammanslagningar. Det har 

resulterat i två effekter, dels att FSV inte har haft behov att återrekrytera all personal som slutat sin 

anställning, dels att den ökade produktionskapaciteten använts till att genomföra produktion i egen 

regi, istället för att lägga ut den till en extern aktör. Den något avtagande ökningen under årets sista 

kvartal beror på vissa nyrekryteringar under slutet av året, där upplärningstid och utbildning av 

nyanställda har påverkat debiteringsgraden.  
 

Tabell 29. FSV timmar och debiteringsgrad 

 2013 2014 2015 

Debiterade timmar 1 576 148 1 547 374 1 511 322 

Totalt antal timmar 2 165 615 2 075 242 1 988 637 

Andel, procent 72,8 74,6 76,0 

 

Utfallet för FMV totalt
16

 blev 76,2 procent. För 2016 är debiteringsgraden budgeterad till 76 

procent. FMV:s långsiktiga mål för debiteringsgraden har varit cirka 75 procent men med den 

utökade verksamheten förväntas nivån kunna ökas ytterligare när omställningsarbetet är avslutat.  

 

 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 2014 ingår också i åtagandet. FMV:s leverans-

förmåga för 2015 uppgår till 87 procent, vilket överstiger det interna målet med 2 procentenheter. 

Det baseras på ett leveransåtagande på 874 leveranser och att 728 av dessa har genomförts under 

året.  

 
Tabell 30. FMV leveransförmåga, procent 

Leveransförmåga 2013 2014 2015 

FMV:s leveransförmåga, procent 88 83 87 

 

Leveranser inom Förråd, service och verkstad 

Inom FSV:s verksamhet mäts leveranser i rent ekonomiska termer genom upparbetningsgrad. Detta 

innebär att mätetalen avseende leveranser för de olika verksamheterna inom myndigheten inte går 

att jämföra.  
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Pågående förändringsarbete inom ramen för omdaningen av försvarslogistiken har inneburit 

effektiviserings- och rationaliseringsarbete på FSV. 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 på sidan 60. 

 

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. Förvarsexportmyndigheten faktureras bokförda kostnader i anslutning till kvartalsvis 

genomförd projektredovisning. 

 

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 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 

fakturering. I slutet av 2014 uppdaterades överenskommelsen så att den även gällde år 2015. Under 

året har överenskommelsen uppdaterats på nytt och ligger till grund för hantering av osäkerheter 

avseende faktiska leveransinnehåll och leveranstidpunkter under 2015 och 2016. 

 

Faktureringen för FSV:s genomförda tjänster har minskat jämfört med 2014 och beror bland annat 

på det förändrade handelsflödet, där cirka 450 miljoner kronor inte längre går via FSV:s 

redovisning utan direkt till Försvarsmakten. För FMV är 2015 års utfall cirka 900 miljoner kronor 

lägre än 2014 men i nivå med medelfaktureringen per år under perioden 2011 – 2015 som är 18,1 

miljarder kronor. Minskningen är hänförlig till framförallt faktureringen mot Försvarsmakten inom 

flygområdet. Faktureringen mot övriga kunder minskade med cirka 300 miljoner kronor. 

 
Tabell 31. FMV exklusive FSV fakturering till FMV:s kunder 

Fakturering till FMV:s kunder 

Löpande priser  
2011 2012 2013 2014 2015 

Mdkr 19,0 17,8 16,3 19,1 18,2 

Årsarbetskrafter 1 471 1 464 1 485 1 786 1 927 

Fakturerat per årsarbetskraft, mkr 12,9 12,1 11,0 10,7 9,5 
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Tabell 32. FMV inklusive FSV fakturering till FMV:s kunder 
Löpande pris 2013 

FMV 

2013 

FSV 

2013 

Totalt 

2014 

FMV 

2014 

FSV 

2014 

Totalt 

2015 

FMV 

2015 

FSV 

2015 

Totalt 

Mdkr 16,3 1,9 18,3 19,1 1,8 20,9 18,2 1,5 19,7 

Årsarbetskrafter 1 485 1 331 2 816 1 786 1 267 3 053 1927 1260 3187 

Fakturerat (mnkr) per 

årsarbetskraft 
11,00 1,45 6,49 10,70 1,43 6,85 9,5 1,2 6,2 

 

 Sammanfattande bedömning 2.2.4

Verksamheten har under 2015 fortsatt arbetet med att omhänderta de stora utmaningar som 

förändringarna medför. Numera har FMV det fulla ansvaret för att leverera tillgänglighet för 

förbanden genom materielleveranser, driftstyrning och underhållsåtgärder. Att genomföra ordinarie 

och tillkommande verksamhet med hög effektivitet i den fortfarande nya organisationen och med 

den nya styrmodellen samt i de förändrade ansvarsförhållandena mellan FMV och Försvarsmakten 

ställer höga krav på samtliga medarbetare och chefer.  

 

Ordinarie verksamhetsuppföljning har utvecklats under året och resulterat i en effektivare och mer 

koncentrerad styrning inom några fokusområden, till exempel leveransförmåga, vakansgrad och 

sjukfrånvaro (se avsnitt 4.5). Kvartalsuppföljningarna har visat på behov av aktiva åtgärder bland 

annat vad gäller leveransförmågan och FMV bedömer att åtgärderna gav effekt på utfallet redan 

2015.  

 

Sett till resultatet och utfallet i indikatorerna har FMV lyckats bibehålla en hög nivå som ligger i 

paritet med satta mål och lagd budget. Av de tre indikatorerna så är det bara Effektivitet mot kund 

(fakturering i förhållande till kundernas planering) som inte har förbättrats. Dock har delindikatorn 

Leveransförmåga ökat och vad gäller Fakturerat per årsarbetskraft så påverkas utfallet av att FMV 

nu är fler än tidigare. Faktureringsvolymen ligger kvar på en hög nivå. Verksamheten inom FSV har 

kommit långt vad gäller att effektivisera och redovisar för tredje året besparingar, vilket innebär att 

de har överträffat besparingskraven. På det hela taget är resultaten positiva och påvisar att FMV 

lever upp till kraven på effektivitet och god hushållning.  

 

Som en del i omdaningen med ny ansvarsfördelning mellan myndigheterna blir FMV, i och med 

PRIO Inf 5-6 , en större aktör i Försvarsmaktens system. Det medför betydande utbildningsinsatser 

under 2015-2016 men omdaningen ska i slutändan ge högre kvalitet till lägre kostnader och detta är 

bara påbörjat.  

 

Inom myndighetsförvaltningen pågår projektet Nytt projekt- och portföljhanteringsverktyg och 

införandet av ett e-upphandlingssystem samt etablering av IT-infrastruktur för hantering av 

information med försvarssekretess har startats upp. 

 

Totalt sett är dessa åtgärder och det pågående arbetet förutsättningsskapande för regelefterlevnad 

och fortsatta effektiviseringar. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla resultatindikatorer och 

nyckeltal för att kunna förbättra redovisningen av verksamheten ytterligare. 
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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 kostnader per prestationsområde och år finns i tabell 1 på sidan 13. 

 

Inom anskaffning är kostnaderna högre än föregående år. De största ökningarna ligger inom 

stridsflygsystem (Gripen) och ubåts- och ubåtsräddningssystem (NGU), dessa uppvägs till stor del 

av en minskning inom stridsfordonssystem (AWV). Inom driftstöd har kostnaderna också ökat 

jämfört med 2014. Den största ökningen ligger inom helikoptersystem, men ökningarna består 

huvudsakligen av smärre ökningar inom många områden, den största minskningen ligger inom 

Gripen. Inom ledningsstöd har kostnaderna ökat marginellt främst inom produktionsledning. Vad 

gäller de anslagsfinansierade områdena är utfallet något lägre än tilldelat anslag för anslagspost 1 

Internationella materielsamarbeten och industrifrågor medan anslagspost 2 Evaluering och 

certifiering av IT-säkerhetsprodukter har lägre utfall än tilldelade medel främst beroende på 

vakanser. 

 

 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.  

 

Med anledning av den tillkomna verksamheten FSV har FMV fr.o.m. 2013 utökats och har därmed 

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. De ekonomiska underlagen kommer ur respektive verksamhets ekonomisystem. När 

det i texten fortsättningsvis anges FMV avses FMV exklusive FSV. 

 

 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. Myndighets-

kostnaden ligger till grund för beräkning av FMV:s timpris som debiteras på de kundbeställningar 

som FMV har. Kundbeställningarna är uppdelade i milstolpar och det är dessa som FMV definierar 

som prestationer. Genom timdebiteringen härleds FMV:s förvaltningskostnad till 

kundbeställningarna.  

 

Dock möjliggör inte FMV:s redovisnings- och/eller produktionsledningssystem en direkt 

uppföljning av tidsdebitering per milstolpe då denna inte är redovisningsbar utan är en avgränsning 
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i tid som löper från förra milstolpen till dess att nästa tar vid. En milstolpe kan vara olika lång och 

det är kostnaderna som under tiden den gäller utgör kostnaden för milstolpen. Detta gör att FMV, 

för att kunna härleda kostnaderna till milstolpen, genomfört en avancerad och omfattande beräkning 

för att kunna möjliggöra redovisning av kostnader per prestation (förvaltningskostnad per milstolpe 

på kundbeställning). Det har gått till genom att se till vilka milstolpar som levererats/fakturerats ett 

år och sedan spåra dessa bakåt i tiden, en milstolpe kan vara flerårig. De kostnader som debiteras på 

milstolpar som levereras kommande år finns inte med på årets leveranser. Detta gör att FMV:s 

förvaltningskostnad ett enskilt år inte kan jämföras med summan av de utdebiterade förvaltnings-

kostnaderna mot prestationerna som levererats samma år.  

 

FMV har i underlagsframtagningen valt att begränsa redovisningen av kostnader per prestation till 

de milstolpar som har levererats till huvudkund Försvarsmakten, det är också de milstolpar som 

redovisas i avsnitt 2.1.2 Leveransförmåga.  

 

Analys 

Under 2015 levererade FMV 728
17

 prestationer till Försvarsmakten och den genomsnittliga 

förvaltningskostnaden per prestation var 1 617 tusen kronor, att jämföra med den genomsnittliga 

totala kostnaden per prestation under året som var 23 889 tusen kronor. Under 2015 utgjorde alltså, 

i genomsnitt, förvaltningskostnaden cirka 7 procent av den totala kostnaden, som inbegriper de 

materiel- och tjänsteleveranser som sker utifrån kundbeställningarna. 

 

Av förvaltningskostnaden som debiterats mot prestationerna som levererats till Försvarsmakten 

2015 är cirka 73 procent upparbetad år 2015, cirka 24 procent upparbetad år 2014 och knappt 3 

procent upparbetad åren 2010 till 2013.  

 

Ser man till den andra storheten, FMV:s totala förvaltningskostnad 2015, är drygt 67 procent 

upparbetad mot prestationer som har levererats till huvudkund Försvarsmakten under 2015, 

resterande upparbetning har skett mot prestationer som levereras senare än 2015 samt mot övriga 

kunder.  

 
Tabell 33. Kostnad per prestation, leveranser till huvudkund Försvarsmakten 

 2013 2014 2015 

Prestationer antal 785 759 728 

Förvaltningskostnad, tkr 1 333 1 492 1 617 

Totalkostnad, tkr 19 105 23 607 23 889 

 

Sett över åren har antalet prestationer minskat med cirka 7 procent mellan 2013 och 2015. Denna 

utveckling beror på att antalet kundbeställningar under motsvarande period har minskat samt att 

antalet förseningar ökat, se även avsnitt 2.1.2 Leveransförmåga på sidan 60. Upparbetningen av 

kostnader skiljer sig mellan åren och beror på hur materiel- och tjänsteleveranserna faller ut. Tabell 

33 visar att den genomsnittliga totalkostnaden per prestation ligger i nivå med 2014 men att utfallet 

för 2013 är lägre. Detta stämmer överens med de totala kostnaderna som är högre 2014 och 2015. 

Den genomsnittliga förvaltningskostnaden har ökat jämfört med tidigare år vilket bland annat är en 

konsekvens av att antalet kundbeställningar och därmed antal milstolpar minskat. För att analysera 

                                                      
17 Tillkommande verksamhet inom driftstyrning, upphandlingsstöd och materielplanering har hanterats särskilt från 

leveransuppföljningen. 
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förvaltningskostnaderna per prestation över tid måste hänsyn tas till att prestationerna som levereras 

ett visst år kan ha olika mycket upparbetning från tidigare år. Tabell 34 nedan redovisar den totala 

förvaltningskostnaden respektive den totala kostnaden för prestationerna respektive år. Det framgår 

att andelen förvaltningskostnad av total kostnad är relativt konstant och utgör cirka 7 procent per år. 

 
Tabell 34. Total kostnad för prestationerna som levererats till huvudkund Försvarsmakten 

 

2013 2014 2015 

Totalkostnad, mnkr 14 997 17 917 17 391 

Varav förvaltningskostnad, mnkr 1 047 1 132 1 177 

Andel förvaltningskostnad 7,0 % 6,3 % 6,8 % 

 

Ser man till hur mycket av förvaltningskostnaden per år som upparbetas mot prestationerna per år 

och hur mycket som upparbetas mot prestationer som ska levereras senare, har förskjutningen 

minskat vilket framförallt förklaras av att förvaltningskostnaden är lägre. Förvaltningskostnaden 

mot prestationer har förvisso ökat men inte så mycket som förskjutningen har minskat.  

 
 Tabell 35. Utdebiterad total förvaltningskostnad per år 

 2013 2014 2015 

Förvaltningskostnad, mnkr 1 425 1 479 1 389 

Förvaltningskostnad prestationer, 

mnkr 
896 1 056 1 116 

Förskjutning, mnkr 529 424 273 

Förskjutning, procent 37 29 20 

 

Sammantaget kan konstateras att kostnaden per prestation och år varierar med karaktären på FMV:s 

verksamhet och hur materiel och tjänster levereras. Förvaltningskostnaden för prestationerna visar 

ett jämnt förhållande över tid och FMV bedömer att nivån är rimlig. 

 

 Kostnad per prestation FSV 2.3.3

FSV har under 2015 levererat prestationer inom 42 olika logistiktjänster fördelat på nio tjänste-

områden, vilket är detsamma som under 2014. Prestationen består av levererad tjänst till rätt 

kvantitet, kvalititet och i rätt tid.  

 

Redovisningen av kostnad per prestation sker genom att utgå från tjänsteområdena som utgör 

prestationstyper. Denna gruppering har valts då det inte bedöms möjligt att genomföra en 

redovisning av förvaltningskostnader på lägsta prestationsnivå, som utgörs av cirka 65 000 ordrar. 

Prestationstyperna ingår i prestationsområde driftstöd. 

 

Analys 

Leveransen till huvudkund Försvarsmakten har fakturerats på cirka 65 000 ordrar. Den genom-

snittliga förvaltningskostnaden för prestationstyperna utgör cirka 67 procent av tjänsteleveranserna, 

men andelen varierar per prestationstyp beroende på produktionskostnaderna. Skillnaden från 2014 

(15 procentenheter) beror till största del på att FSV har ändrat faktureringsprincip gällande 

förplägnad, lokalvård och övriga servicetjänster. Kostnader som tidigare belastade FSV och 

vidarefakturerades till Försvarsmakten belastar sedan den 1 januari 2015 Försvarsmakten direkt.   



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  78 (120) 

 

Tabell 36. Kostnad per prestationstyp, leveranser till huvudkund Försvarsmakten 

  2013 2014 2015 

Prestationstyp 
Antal 
ordrar 

Förvalt-
nings-
kostnad, 
mnkr 

Total-
kostnad, 
mnkr 

Antal 
ordrar 

Förvalt-
nings-
kostnad, 
mnkr 

Total-
kostnad, 
mnkr 

Antal 
ordrar 

Förvalt-
nings-
kostnad, 
mnkr 

Total-
kostnad, 
mnkr 

Administrativt stöd 14 81 89 16 48 66 9 47 67 

Arbetsplatsservice 3 372 173 557 3 415 51 557 5 688 52 144 

Förnödenhets-
försörjning 

275 141 277 140 165 336 198 212 343 

Logistikkompetens 27 39 43 16 34 44 51 34 48 

Reservmateriel 13 85 93 4 52 55 14 50 62 

Transporter 167 14 28 71 15 26 358 15 24 

Upphandling och 
inköp 

86 58 63 0 0 0 0 0 0 

Verkstadstjänst Luft 1 894 55 108 2 095 94 94 3 017 102 94 

Verkstadstjänst 
Mark 

45 688 257 519 46 239 478 636 52 720 444 576 

Verkstadstjänst Sjö 1 356 32 62 986 43 64 3 255 42 57 

Total 52 892 934 1 838 52 982 980 1 878 65 310 997 1 416 
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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 det omställningsarbete 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 för verksamhetsöverenskommelser mellan generaldirektören 

och direkt underställda chefer. Från och med 2016 ersätts verksamhetsöverenskommelserna med 

nedbrutna verksamhetsplaner för verksamhetsområden och centrala stabsfunktioner. 

 

 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 
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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 resultatenheter. 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 så 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 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.  

 

 Uppföljning, övervakning och utvärdering 3.6

FMV har under året utvecklat uppföljningen kopplat till mål- och resultatstyrningen. Uppföljningen 

sker kvartals- och månadsvis och omfattar bland annat 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 
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aktivitet benämnd ledningens uppföljning sker vid två tillfällen per år, varvid fokus ligger på att 

bedöma effektiviteten i processen för intern styrning och kontroll. Här beaktas även iakttagelser 

som lämnats i samband med extern och intern revision, arbetet med regelefterlevnad, status och 

effekter på verksamhets- och verksamhetsutvecklingsplanen samt behov av justeringar av 

verksamhetsöverenskommelser.  

 

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. Under 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.  
 

 Risker, brister och förbättringsområden 3.7

Under året har en översyn skett av policy, processer, vägledning och rapporteringsverktyg för 

riskhantering. Åtgärder har under året vidtagits för att utveckla och stärka den interna styrningen 

och kontrollen med anledning av gjorda revisionsiakttagelser. 

Ett antal områden som stått i särskilt fokus under året är 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 

kontinuerligt följts upp och nödvändig styrning genomförts. 

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. Mot bakgrund av bland annat detta har krisledningsövningar genomförts för att 

säkerställa att olyckor, nödsituationer eller allvarliga störningar i FMV:s verksamhet kan hanteras. 

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 Förråd, service och verkstäder -POL respektive FMV:s 

andra produktionsledningssystem (PLS/Agresso) saknas funktionaliteter som tillgodoser kraven. 

Således har FMV inte till fullo efterlevt regeringens krav på införande av elektronisk hantering av 

utgående fakturor. I och med Försvarsmaktens införande av steg 3-4 för stödsystemet PRIO tillkom 

redovisningskrav vad gäller leveranser och fakturor ifrån FMV till Försvarsmakten. Den då 

utformade lösningen för hantering av elektroniska utgående fakturor kunde därmed inte i sin helhet 

tas i bruk. Fortsatt arbete tillsammans med Försvarsmakten är nödvändigt för att kunna uppfylla 

regeringens krav. Under 2015 har detta inte varit möjligt med anledning av den stora omdaning som 

myndigheterna genomgår samt Försvarsmaktens fortsatta utveckling av stödsystemet PRIO. 
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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 för närvarande har ett antal åtgärder 

vidtagits som i huvudsak redovisas nedan. FMV har: 

 lyft upp risken för korruption med tillhörande åtgärdsplan i vår riskportfölj, 

 ett utbildningsprogram som omfattar samtliga anställda och ofta även bemanningskonsulter 

avseende statens värdegrund och offentlighetsprincipen, 

 ett uppdaterat regelverk avseende etiska riktlinjer, vilket inkluderar mutor, jäv och 

bisysslor, 

 i FMV:s klausulsamling villkor rörande leverantörens åtagande om att upprätthålla ett 

etiskt förhållningssätt som ska ingå i våra förfrågningsunderlag till och kontrakt med 

leverantörer, 

 en vägledning avseende bisysslor för att underlätta för chefer och medarbetare att förstå 

och diskutera regelverket, 

 inrättat en visselblåsarfunktion som är tillgänglig såväl internt som externt via FMV:s 

hemsida. Visslarfunktionspolicyn uttrycker att FMV ska sträva efter största möjliga 

öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. Anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners 

och övriga intressenter som upptäcker allvarliga oegentligheter som rör FMV ska kunna 

anmäla detta, 

 en tydlig delegeringsmatris med samrådskrav från bland annat juridikfunktionen och 

inköpsfunktionen i större upphandlingar och principiella frågor, 

 ett stödsystem för fakturor med krav på såväl kontrollattest som beslutsattest, 

 ett internt regelverk med förbud att attestera egna resor etc, 

 inrättat ett uppföljningssystem där bland annat den juridiska staben, inköpsfunktionen och 

ekonomistaben, kvartalsvis redovisar till generaldirektören och dennes ledningsstab 

viktigare händelser som inte anses följa beslutat arbetssätt och regelverk, 

 genomfört årliga revisioner inom något delområde som kopplar till de etiska riktlinjerna 

samt 

 gjort inköpsfunktionen till en självständig organisatorisk enhet skild från den tekniska 

projektledningen för att öka transparansen och minimiera risker genom att sprida ansvaret i 

organisationen och därmed minska risken för att det skapas långsiktiga vänskapsrelationer 

med leverantörerna. 
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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. I februari 2015 fastställde FMV 

en ny kompetensförsörjningsstrategi för åren 2015-2018. Kompetensförsörjningsstrategin 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 2015 har strategin börjat implementeras genom att ge chefer stöd att genomföra 

kompetensanalyser i samband med att verksamhetsområdenas kompetensplanering har integrerats 

med deras verksamhetsplanering. Dessutom har ett arbete bedrivits i syfte att implementera en 

gemensam kultur inom FMV i form av dialogmöten på arbetsplatsträffar. En berättarverkstad har 

även genomförts där berättelser om vardagen på FMV arbetades fram. Utöver det har ett arbete med 

utformandet av nya ledarskapsprinciper påbörjats under 2015.    
 

 Rekrytering och avgångar  4.2

Det pågående förändringsarbetet inom FMV har lett till ett ökat behov av kompetensväxling. 

Processen berör hela FMV:s verksamhetsområde och samtliga orter. 

 

 Bemanningsplanering för militär personal 4.2.1

Grunden för tidsbegränsad anställning av yrkesofficerare från Försvarsmakten vid andra 

myndigheter är bemanningsplanering, vilket regleras i överenskommelse mellan Försvarsmakten 

och FMV (SAMO). Behov av yrkesofficerare för tidsbegränsad anställning vid FMV redovisas i 

Försvarsmaktens personalförsörjningsplan. Endast befattningar angivna i personalförsörjnings-

planen är aktuella för anställning med stöd av Avtal om tidsbegränsad anställning av yrkesofficerare 

i vissa fall.  
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Under 2015 har FMV tagit initiativ till ett projekt tillsammans med Försvarsmakten, för att utveckla 

den nya modellen att bemanna FMV med militär personal, så kallade växeltjänstgörande 

yrkesofficerare. Växeltjänstgöring innebär tjänstledighet från Försvarsmakten och en tidsbegränsad 

anställning vid FMV. 
 

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. 
 

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 beviljar yrkesofficer tjänstledighet för anställning vid FMV. 

 

Tidsbegränsad anställning av yrkesofficerare vid FMV ska ske efter dialog mellan Försvarsmakten 

och FMV. Grundläggande för en sådan växeltjänstgöring vid FMV är en mellan myndigheterna 

gemensam bedömning av yrkesofficerens kompetens. Som grund för planering ska en tidsbegränsad 

anställning av en yrkesofficer vid FMV ske med ett långsiktigt perspektiv. Roll och befattning samt 

behov av kompetens, som framgår av FMV:s bemanningsunderlag, ska vara grundläggande för 

planering för växeltjänstgöring av en yrkesofficer. 
 

 Rörlighet  4.2.2

Rörligheten i form av spontanavgångar har under 2015 varit cirka fem procent. Den interna 

rörligheten är viktig för utvecklingen av FMV och medarbetarna. Därför prövas och undersöks 

alltid möjligheten till omfördelning av arbetsuppgifter och intern rekrytering innan extern 

rekrytering påbörjas.  
 

 Rekrytering  4.2.3

Under 2015 har FMV nyanställt 293 medarbetare. Rekrytering har skett inom FMV:s samtliga 

kompetensområden. 
 

Tabell 37. FMV:s rekryteringar 2015 
Verksamhetsområde Antal medarbetare 

FSV 123 

AL 71 

Centrala staber och MgU 32 

M&I 27 

T&E 17 

SPL 14 

Gripen 9 
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Tabell 38. FMV:s personalstruktur perioden 2013–2015 
Kategori 2013 2014 2015 

Antal fast anställda, 

genomsnittsvärden under året 
2 933 3 154 3266 

Andel kvinnor, procent 27 26 26 

Andel anställda över 55 år, 

procent 
25 26 26 

Andel anställda under 35 år, 

procent 
13 13 12 

Medelålder 47 48 48 
 

 Verksamhetsövergångar 4.2.4

Den 1 januari 2015 genomfördes den tredje verksamhetsövergången med anledning av omdaningen 

av försvarslogistiken. 117 medarbetare gick över från Försvarsmakten till FMV (MSK Flyg).  

 

Under 2015 har FMV förberett verksamhetsövergång från FXM till FMV. Tio medarbetare kom vid 

årsskiftet 2015/2016 över till FMV i samband med verksamhetsövergången.  

 

 Omställning av verksamhet 4.2.5

Chefen Marknad och Inköp beslutade den 1 juli 2015 att verksamheten i Halmstad flyttas till 

Stockholm fr.o.m. den 1 oktober 2015. Omställningsarbetet har genomförts i samarbete med 

ansvariga chefer medan information och förhandling har genomförts inom ramen för Arbetsgruppen 

för Trygghetsfrågor. Totalt omfattades sex medarbetare av omställningsåtgärder. 

 
Tabell 39. Avgångar perioden 2012 – 2015  

Typ av avgångar Antal avgångar per år Prognos 

avgångar  

2016 
2012 2013 2014 2015 

Pensionsavgångar 73 99 78 88 100 

Spontanavgång 55 103 102 150 150 

Övriga avgångar 20 26 26 34 30 

Totalt 148 228 206 272 280 

 

 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 fortsatt att medverka 

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 av 

Universum tilldelats priset ”Årets nykomling” och utsetts till ”Karriärföretag 2015”. Båda dessa 

utmärkelser är en draghjälp i det fortsatta arbetet.  
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Under 2015 kan särskilt omnämnas att FMV har gjort en satsning på att informera högstadie-

ungdomar på vilka karriärmöjligheter som finns på verkstadssidan. På ingenjörssidan har FMV 

inlett ett samarbete med Tekniksprånget som är en nationell satsning för att locka ungdomar att 

utbilda sig till ingenjörer genom att erbjuda praktikplatser. Under 2015 har FMV tagit emot fyra 

praktikanter. 

 

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. Ingenjörsgrupperna är rörliga i 

sina preferenser av arbetsgivare, vilket gör att resultatet ibland kan svänga kraftigt från ett år till ett 

annat. För FMV är det en utmaning att övertyga yngre ingenjörer och ingenjörsstuderande om att 

FMV har arbete att erbjuda dem. Likaså behöver myndigheten öka sin attraktivitet hos kvinnor.  

 

Under 2015 har FMV:s ranking för högskoleingenjörer i Karriärbarometern varit i stort sett 

oförändrad, medan rankingen i civilingenjörsgruppen har ökat kraftigt. I Företagsbarometern gäller 

det omvända förhållandet, vilket innebär att FMV förbättrat placeringen bland högskoleingenjörer. I 

civilingenjörsgruppen är rankingen i stort sett oförändrad jämfört med 2014. 

 

 Kompetensutveckling  4.4

 Kompetensanalyser 4.4.1

FMV står inför en strategisk utmaning i form av att försäkra att myndigheten har den kompetens 

som behövs för att ta hand om de nya myndighetsuppgifterna. Behovet av kompetens ökar i och 

med ytterligare ansvar som tillkommit och att myndigheten går in i en ny fas i omdaningen av 

försvarslogistiken där arbetet ska genomföras i ny modell. 

 

I flera delar pågår fortfarande en utveckling av de nya rollerna och vad det innebär i 

kompetensbehov och behov av kompetensutveckling. 
 

I syfte att ytterligare stärka kopplingen mellan verksamhetens krav och kompetensförsörjnings-

insatserna har ett fortsatt stöd tillhandahållits ledningsgrupper, enheter och sektioner. Genom en 

metod för kompetensanalys i workshopform har verksamhetens krav och utmaningar kunnat 

kopplas till behov av kompetenser. Under 2015 har detta stöd bland annat getts till såväl lednings-

grupper, enheter, som sektioner både i kärn- och stödverksamheten. 
 

 Utbildningar för medarbetare  4.4.2

 

Utbildning kopplat till omställningsarbetet  
För att omhänderta den nu pågående konkreta förändringen med verksamhetsöverföring och 

förändrade ansvarsförhållanden mellan Försvarsmakten och FMV fortsätter myndigheterna med 
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flera olika gemensamma aktiviteter. Under 2014 var majoriteten av dessa aktiviter inriktade till den 

gemensamma planeringsprocessen. Under 2015 har det påbörjats utveckling av gemensamma 

utbildningsprogram som berör de olika funktioner och kompetenser som behöver finnas inom båda 

myndigheterna i den nya rollfördelningen. 

 

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. 

 

För att utveckla och förbättra stödet till projektledare och chefer så pågår utrullningen av EPM 

2013. Det är ett kraftfullt IT-stöd för uppdragsportföljledning, projektledning och resursledning. 

Under utrullningen sker utbildning både i arbetssätt och i verktyg, anpassat för de olika 

målgrupperna. Drygt halva organisationen har utbildats och arbetar redan i verktyget. Utrullningen 

fortsätter under 2016 och beräknas vara klar till halvårsskiftet. 
 

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. Utvecklings-

programmen under 2015 har totalt omfattat cirka 1 300 kursplatser på lärarledda utbildningar och 

cirka 1 000 kursplatser på e-utbildningar.  

 

Under 2015 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.  

 

För att ytterligare utveckla förmågorna har det även fortsatt genomförts samlade utvecklingsinsatser 

för såväl projektledare, systemingenjörer och inköpsledare, till exempel under de årliga 

återkommande Tripoden-dagarna. Syftet har bland annat varit att öka den gränsöverskridande 

förståelsen mellan de olika professionerna för att därmed förbättra förmågan till snabbare och 

effektivare samarbete kring såväl de över tiden stora och komplexa anskaffningarna som de 

snabbare anskaffningarna till våra internationella insatser. Erfarenheterna av dessa gemensamma 

utvecklingsinsatser stödjer fortsatt satsning på denna utvecklingsmetodik. 
 

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. 

 

En annan viktig kompetens för att kunna arbeta inom internationella samarbetsprojekt är 

språkkunskaper. FMV har därför fortsatt tillhandahållit utbildning i språk, främst engelska och 

franska. 
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Utbildning av förråds- service- och verkstadspersonal  
FMV kommer fortsättningsvis också att använda Försvarsmaktens Tekniska Skolor (FMTS) för 

utbildning av förråds-, service- och verkstadspersonalen. FMV bidrar där också med lärarinsatser. 

Under 2015 användes cirka 32 650 utbildningsdagar vid FMTS fördelat på 627 utbildningsplatser 

och 428 personer. 
 

FSV har under sina tre verksamhetsår fått viktiga erfarenheter kring rekrytering och utbildning. 

Delar av FSV:s produktion kräver medarbetare med mycket hög och militärspecifik kompetens. 

Denna typ av kompetens tar lång tid att rekrytera och utbilda då personer med rätt kompetens är få 

på marknaden samt att antalet utbildningsplatser (främst på FMTS) är begränsade. I vissa fall tar det 

drygt tre år från behov har uttalats till medarbetare med rätt kompetens är i full produktion. 
 

Eftersom FMV ska präglas av flexibel produktion behöver FSV lång framförhållning för att 

produktion ska kunna genomföras och vara kostnadseffektiv. Ju längre och specificerad 

framförhållning som FSV får del av, ju bättre och billigare kan produktionen genomföras.  
 

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 det lanserats tre e-utbildningar kring miljöområdet samt två e-

utbildningar för projekthantering (EPM 2013) och ärende- och dokumenthantering, vilka alla riktar 

sig till samtliga medarbetare. Dessutom har förberedelser påbörjats under 2015 för att producera en 

introduktionsutbildning som e-utbildning, vilken kommer lanseras under 2016.  

 

Översyn av upplägg för utbildningar  
FMV:s kärnverksamheter och kärnkompetensområden är under förändring vilket påverkar såväl 

process- som kompetensutvecklingsinsatser. Under hösten 2015 startade arbetet att se över 

planeringen för samtliga kompetensutvecklingsaktiviteter. Under 2016 kommer det att ske en 

översyn av hela kärnkompetensprogrammet som en följd av FMV nya roller och ansvar. Stor vikt 

kommer även fortsättningsvis att läggas på kompetensförsörjningsarbetet, som tar sin utgångspunkt 

i uppdrag och uppgifter. 

 

 Chefsnätverk och externa chefsprogram  4.4.3

FMV har under 2015 fortsatt att genomföra ett antal aktiviteter i syfte att stärka och utveckla chefer 

i sin roll.  

 

Under 2015 har ledningsgruppsutvecklingen som påbörjades under 2014 slutförts. Syftet har varit 

att få ledningsgrupperna på olika organisationsnivåer att fungera effektivt efter omorganisationen 

den 1 januari 2014.  

 

Inom ramen för Kulturprojektet har arbetet med att utveckla FMV:s ledarskapsprinciper påbörjats. 

Dessa kommer att ligga till grund för FMV:s chefsprofil och aktiviteter inom 

chefsförsörjningsprocessen. 

 

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. 
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I samarbete med Arbetsgivarverket och andra myndigheter har ett flertal utvecklingsaktiviter för 

chefer utvecklats och påbörjats. FMV har varit ansvariga för att utveckla dialoggrupper vilket 

innebär att ett antal chefer från olika myndigheter träffas för att dela med sig av erfarenheter samt 

diskutera ledarskapsfrågor och på så sätt få en individuell chefsutveckling. Sex pilotgrupper har 

startats upp 2015 och de kommer att utvärderas under 2016. 

 

Andra aktiviter som har genomförts över myndighetsgränserna 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 även under 2015 anslutit sig till det mentorskapsnätverk som drygt 20 myndigheter ingår 

i. Inom nätverket har chefer inom FMV haft möjlighet att få en mentor i form av chef i annan 

myndighet. 

 

Som ett led i introduktionen för nya chefer har det genomförts utbildningar inom områdena 

”FMV som arbetsgivare och myndighet”, medarbetar- och lönesamtal samt arbetsmiljö.  

 

Under 2015 har chefsnätverket Q20 träffats vid sex tillfällen. Syftet med nätverket är att stimulera 

nätverksbyggande mellan kvinnor som är chefer, vilket är en viktig grupp för FMV. Under 2015 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

Under året har det strategiska arbetsmiljöarbetet haft fokus på det förebyggande och främjande 

perspektivet genom att ta fram verktyg och metoder som stöd för att FMV:s medarbetare och chefer 

ska kunna bibehålla hälsan även om arbetsförhållandena är och har varit föränderliga. Exempel på 

förebyggande arbete under 2015 är ergonomigenomgångar, utvecklat krisstöd och fortsatt 

erbjudande av möjlighet till friskvård. Ett annat fokus har varit aktivt arbete med rehabilitering med 

anledning av ökad långtidssjukfrånvaro på FMV.  

 

 Sjukfrånvaro  4.5.1

Den totala sjukfrånvaron för FMV 2015 var 3,4 procent. FMV:s sjukfrånvaro har ökat under 2015 i 

jämförelse med de två senaste åren (se tabell 40). Det är främst långtidssjukfrånvaron som har ökat 

successivt på FMV sedan första kvartalet 2014. Under 2015 har dock långtidssjukfrånvaron 

stabiliserats och efter tredje kvartalet 2015 gick den även ner något.  

 

En möjlig förklaring till att sjukfrånvaron ökade är att utifrån det nya uppdrag som FMV har fått, 

har förändringar i organisationen genomförts, vilket medfört stora omflyttningar. Till detta kommer 

också implementering av ett nytt arbetssätt. FMV arbetar dock 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 i samband med det pågående omställningsarbetet. 

 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  90 (120) 

 

Tabell 40. Sjukfrånvaro inom FMV perioden 2013-201518  

Kategorier, procent 2013 2014 2015 

Totalt  2,4 3,1 3,4 

Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 0,8 1,3 1,8 

Män 1,6 2,4 2,4 

Kvinnor 3,9 4,9 6,4 

Anställda yngre än 30 år 2,0 2,8 3,0 

Anställda mellan 30-49 år 2,1 3,0 2,9 

Anställda 50 år eller äldre 2,4 3,2 3,9 

 

 Ergonomi 4.5.2

Med anledning av att en omflyttning genomfördes för en stor del av personalen som konsekvens av 

omorganisationen under 2014 har ergonomigenomgångar genomförts. Ergonomigenomgångarna 

innehöll ergonomiutbildning på arbetsplatsträffar samt genomgång av arbetsplatser efter behov. 

Cirka 1 000 chefer och medarbetare har omfattats av dessa genomgångar. 

 

 Krisstöd 4.5.3

FMV har, i samarbete med anlitade företagshälsovårdsleverantörer, arbetat fram ett strukturerat 

arbetssätt för medicinska kontroller inför tjänsteresor där FMV stödjer Försvarsmakten i samband 

med internationella insatser, så kallade systemstödsresor. FMV har också tecknat ett avtal om 

krisstöd utomlands. Det riktar sig främst till chefer med syfte att stärka deras förmåga att ge 

psykologiskt hjälp och stöd till drabbade medarbetare som befinner sig utanför Sveriges gränser. 
 

 Friskvård och hälsa 4.5.4

Genom att FMV som arbetsgivare erbjuder ett friskvårdsbidrag som får nyttjas på fritiden ges ett 

stöd till enskilde medarbetaren att ta ansvar för den egna hälsan. Detta sker genom FMV:s 

anslutning till en webbaserad friskvårdsportal där det finns ett stort och varierat utbud av tjänster 

inriktade på både motion och avspänning/avslappning, Nyttjandegraden 2015 var 54.3 procent, 

vilket är i paritet med både 2013 och 2014 (55,1 procent respektive 52,9 procent). 

 

Andra möjligheter som erbjuds är att motionera när verksamheten medger, till exempel genom att 

använda de gymfaciliteter som finns tillgängligt på de flesta orter där FMV bedriver verksamhet.  

 

 Mångfald och jämställdhet  4.6

Att FMV har en arbetsmiljö som är öppen, tillåtande och accepterande är en förutsättning för att 

kunna både attrahera och behålla medarbetare. Jämn könsfördelning bland både medarbetare och 

chefer är därför en prioriterad fråga och i den kvartalsvisa uppföljningen till FMV:s ledning ingår 

en redovisning av könsfördelningen av både chefer och medarbetare på såväl myndighetsnivå som 

per verksamhetsområde.  

 

                                                      
18 Till skillnad från tidigare år ingår i utfallet av sjukfrånvaro ett tillägg m.a.a. att man kan sjukanmäla sig men använda intjänad 

flextid, övertid eller semester. Det motsvarar ca 0,2 procentenheter av sjukfrånvaron. Jämförelsetalen för 2013-2014 har anpassats för 

detta. 
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Jämställdhetsperspektivet finns även med i alla typer av urval. Oavsett om det är i rekryterings-

sammanhang eller i urval till utbildningar eller andra aktiviteter. I syfte att minimera diskriminering 

i urvalsarbetet i samband med rekryteringar använder sig FMV av metoden kompetensbaserad 

rekrytering, vilket bland annat ökar objektivitet och tydligheten i rekryteringsarbetet.  

 

Könsfördelningen har varit relativt oförändrad sedan 2013. Andelen kvinnor på FMV 2015 uppgick, 

precis som 2014, till 26 procent. År 2013 var motsvarande siffra 27 procent. Även andelen chefer 

som är kvinnor är oförändrad jämfört med 2014, dvs. 23 procent. Det kan jämföras med 22 procent 

år 2013.  

 

Inom framförallt grupper som verkstadspersonal och officerare är andelen kvinnor lägre än 

genomsnittet för hela FMV. Detta återspeglar könsfördelningen i den totala rekryteringsbasen inom 

dessa kategorier. 
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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 18 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 Brasilien, Indien och Japan enligt: 

- Efterarbete avseende förhandling av säkerhetsskyddsavtal med Brasilien. Regeringsbeslut 

Fö2009/1048/MIL, 2009-06-11, ”Bemyndigande att förhandla generella 

säkerhetsskyddsavtal” 

- 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” 

 

Stödet räknat i antal arbetsdagar ökade från fem dagar under 2013 till 61 dagar under 2014. Under 

2015 har arbete fortsatt med tre avtal enligt ovan med en total omfattning på 15 dagar. 

 

 Tjänsteexport 5.2

FMV ska enligt regleringsbrevet 2015 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 utbildnings-

verksamhet (ITÖ) samt övriga tjänster vilka från och med 2014 även innehåller FSV:s sålda 

tjänster, främst verkstadstjänster, till utländsk kund.  

 

Tjänsteexport vad avser ITÖ omfattade försäljning av tjänster till Norge, Storbritannien, 

Nederländerna, Schweiz, Frankrike, Tyskland, Polen, Singapore, Danmark, Finland, Tjeckien, 

Ungern och USA enligt tabell 41 på nästa sida. ITÖ-verksamheten utförs av Test & Evaluering 

(T&E) och FSV. För FSV avser försäljningen främst verkstadstjänster till nordiska länder. 

Omsättningen 2015 var cirka 39 miljoner kronor. 

 

Kvalitetssäkring för andra länder innebär att FMV, på utländska myndigheters begäran, övervakar 

svenska leverantörers kvalitetsverksamhet i lagda beställningar. Under 2015 har arbete genomförts 

mot Kanada och Tjeckien. 
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Tabell 41. Intäkter och kostnader för tjänsteexport 2012-2015  

    2012 2013 2014 2015 

Kvalitetssäkring Intäkter 490 662 217 84 

  Kostnader -490 -662 -217 -84 

  Totalt 0 0 0 0 

ITÖ Intäkter 79 678 52 933 119 752 163 695 

  Kostnader -101 060 -59 569 -112 608 -166 852 

  Totalt -21 382 -6 636 7 144 -3 157 

Tjänsteexport totalt   -21 382 -6 636 7 144 -3 157 

 

T&E:s ITÖ-verksamhet levererar ett täckningsbidrag till övrig verksamhet som annars skulle 

behövt höja priserna mot huvudkund Försvarsmakten med beloppen enligt tabell 42 nedan. 
 
Tabell 42. Intäkter och kostnader för T&E:s ITÖ-verksamhet 2012-2015  

  2012 2013 2014 2015 

Intäkter 79 223 46 009 87 158 81 552 

Särkostnader -28 339 -26 781 -37 466 -49 659 

Täckningsbidrag 50 884 19 228 49 692 31 893 

 

 Rapporteringsskyldighet 5.3

FMV ska om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till 

Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter 

från myndigheten deltagit i. Under 2015 har FMV deltagit på fem högnivåmöten (där inte 

representant från Försvarsdepartementet har deltagit). FMV avlämnade en skriftlig snabbrapport vid 

fyra av dessa tillfällen och vid ett tillfälle en muntlig snabbrapport. Efter samtliga möten har även 

en fullständig rapport sammanställts till Regeringskansliet. 

 

 Ledtider för materielförsörjning 5.4

FMV har i myndighetens regleringsbrev för 2015 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 
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grindbesluten T1 till T3, T5, T7 och T9. FMV ansvarar för ledtiderna krav & design, beställning, 

upphandling, produktion och överlämningsprocessen samt grindbesluten T4, T6 och T8. 

 

Vidare har en möjlig interaktion av den politiska nivån enligt SOU 2014:15, investeringsplanering 

för försvarsmateriel (IPU), beaktats vid val av ledtider. Mot bakgrund av den verksamhets-

utveckling som pågår med anledning av omdaningen av försvarslogistiken har det under 2015 

bedömts mindre lämpligt att påbörja konkreta mätserier. I samband med delårsredovisningen 2016 

kommer myndigheterna redovisa förslag på pilotprojekt där mätning kan påbörjas. Resultat kommer 

att redovisas i samband med årsredovisningen för 2016. 

 

 Väsentliga händelser 5.5

Mot bakgrund av riksdagens beslut att avveckla Försvarsexportmyndigheten (FXM) överfördes den 

1 januari 2016 delar av FXM:s verksamhet till FMV. De delar som överfördes rör försäljning av 

Försvarsmaktens övertaliga materiel, statens anbuds- och avtalsansvar vid mellanstatliga 

försvarsexportaffärer samt exportstödsuppdrag till övriga försvarsmyndigheter som genomförs efter 

förfrågan från företag. I samband med avvecklingen av myndigheten övergick tio medarbetare via 

verksamhetsövergång från FXM till FMV. Under hösten 2015 har planering och förberedelsearbete 

inför inordnandet av uppgifterna från FXM pågått i samråd med främst FXM men också 

Ekonomistyrningsverket och Försvarsmakten. Det arbetet inklusive beskrivning av personella 

konsekvenser, organisering m.m. beskrivs i en särskild rapport som lämnades till regeringen den 28 

december 2015
19

. 
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6 Ekonomisk redovisning  
 

 Sammanställning av väsentliga uppgifter 6.1

Belopp i mnkr, löpande priser 2015 2014 2013 2012 2011 

            

Låneram i RGK för investeringar:           

 - beviljad 530 480 325 230 230 

 - utnyttjad vid årets slut 450 385 279 205 168 

Låneram i RGK för förskott           

till industrin:           

 - beviljad - - - - 4 000 

 - maximalt utnyttjad under året - - - - 3 006 

Räntekonto i RGK:           

 - kredit, beviljad - - - - 11 500 

 - maximalt utnyttjad under året - - - - 2 481 

Övriga kreditramar i RGK:           

 - beviljad 12 000 12 000 12 000 12 000 - 

 - maximalt utnyttjad under året 10 011 8 196 2 868 4 387 - 

Räntekostnader avseende RGK,           

utfall           

 - lån till anläggningstillgångar -1 2 3 3 3 

 - löpande kredit -11 15 20 25 31 

 - räntekonto 0 5 11 13 18 

Ränteintäkter avseende           

 - räntekonto 7 1 7 20 12 

Avgiftsintäkter - budget 1
)
 20 332 20 022 18 367 17 853 18 811 

Avgiftsintäkter - utfall 20 889 19 763 18 068 17 616 19 231 

Anslagskredit - beviljad 2 2 2 2 2 

Anslagskredit - utnyttjad - - - - - 

Anslagssparande, utfall 4 5 2 6 7 

Intecknade framtida åtaganden
 2)

 66 803 60 551 54 913 31 548 31 453 

Medeltal anställda 3 322 3 154 2 933 1 529 1 532 

Genomsnittligt antal årsarbetskrafter 3 210 3 053 2 816 1 464 1 471 

Driftkostnader per årsarbetskraft, tkr 3
) 
 6 528 6 512 7 604 12 674 13 056 

Myndighetskostnad
 4)

 per           

 - årsarbetskraft, tkr  917 903 932 1 044 1 005 

 - dito prisläge 2015, tkr 5) 917 922 970 1 111 1 090 

Balanserad kapitalförändring 202 298 420 505 501 

Årets kapitalförändring -46 -96 -122 -85 4 

 

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 ESVs 

allmänna råd till 2 kap 4 § Förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) 

eftersom den avser endast anslagsfinansierad verksamhet. 
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3. Enligt definition i ESV:s föreskrifter till 2 kap 4 § FÅB. I driftkostnaden ingår kostnader för personal, 

lokaler, varor, materiel, tjänster och övrigt med beloppen i mnkr: 2015=20 956, 2014=19 869, 2013=21 414, 

2012=18 555, 2011=19 205.  

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) 
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 Resultaträkning 6.2

 

Belopp i tkr     2015-01-01   2014-01-01   

      2015-12-31   2014-12-31   

              

Verksamhetens intäkter             

Intäkter av anslag     62 156   64 730   

Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 1   20 888 847   19 762 913   

Intäkter av bidrag Not 2   1 336   1 047   

Finansiella intäkter Not 3   22 186   25 622   

Summa verksamhetens intäkter     20 974 525   19 854 312   

              

Verksamhetens kostnader             

Kostnader för personal Not 4   -2 243 805   -2 064 710   

Kostnader för lokaler Not 5   -483 296   -487 748   

Övriga driftkostnader Not 6   -18 229 035   -17 316 838   

Finansiella kostnader Not 7   -6 194   -34 528   

Avskrivningar och nedskrivningar Not 8   -57 693   -46 596   

Summa verksamhetens kostnader     -21 020 023   -19 950 420   

              

Årets över-/underskott Not 9   -45 498   -96 108   
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 Balansräkning  6.3

  

Belopp i tkr 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar Not 10

  Balanserade utgifter för utveckling 5 089 4 732

  Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 34 169

5 123 4 901

Materiella anläggningstillgångar Not 11

  Förbättringsutgifter på annans fastighet 219 920 211 894

  Maskiner, inventarier, installationer m.m. 216 348 156 115

  Pågående nyanläggningar 18 664 17 212

454 932 385 221

Varulager m.m.

  Varulager och förråd Not 12 113 135 102 575

  Pågående arbeten Not 13 7 599 654 7 057 117

  Förskott till leverantörer Not 14 4 323 197 4 679 471

12 035 986 11 839 163

Fordringar

  Kundfordringar Not 15 182 372 181 729

  Fordringar hos andra myndigheter Not 16 3 907 537 5 578 734

  Övriga fordringar Not 16 45 771 6 424

4 135 680 5 766 887

Periodavgränsningsposter Not 17

  Förutbetalda kostnader 49 069 83 335

  Övriga upplupna intäkter 46 762 148 512

95 831 231 847

Avräkning med statsverket

  Avräkning med statsverket Not 18 -4 269 -4 903

-4 269 -4 903

Kassa och bank Not 19

  Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0

  Kassa och bank 268 175 20 350

268 175 20 350

SUMMA TILLGÅNGAR 16 991 458 18 243 466

Belopp i tkr 2014-12-31 2014-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital Not 20

  Statskapital 98 777 98 777

  Balanserat över-/underskott 201 402 297 510

  Över-/underskott enligt resultaträkningen -45 498 -96 108

254 681 300 179

Avsättningar

  Avsättningar för pensioner Not 21 32 650 39 978

  Övriga avsättningar Not 22 22 840 20 845

55 490 60 823

Skulder m.m.

  Lån i Riksgäldskontoret Not 23 449 993 384 920

  Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 0 0

  Övriga krediter i Riksgäldskontoret Not 23 5 257 521 5836757

  Skulder till andra myndigheter Not 24 664 444 522 002

  Leverantörsskulder Not 25 2 317 019 2 231 489

  Övriga skulder Not 26 97 129 38 580

  Förskott från uppdragsgivare och kunder Not 27 552 552

8 786 658 9 014 300

Periodavgränsningsposter Not 28

  Upplupna kostnader 531 466 1 007 780

  Oförbrukade bidrag 0 0

  Förutbetalda intäkter avs. pågående arbeten Not 13 7 363 163 7 860 384

7 894 629 8 868 164

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 16 991 458 18 243 466
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 Anslagsredovisning 6.4

 
 

Orsaken till avvikelsen avseende ap 2 beror på vakanser och mer externa intäkter, vilket innebär att 

anslagsmedlen inte har förbrukats. 

 

 

  

Redovisning mot anslag

Anslag (ramanslag)/ Ingående Årets 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) 881 51 309 52 190 -50 939 1 251

Anslag 1:11 ap. 2

Evaluering och 

certif iering av  IT-

säkerhetsprodukter (ram) 4 022 13 822 -3 609 14 235 -11 217 3 018

Summa anslag 4 903 65 131 -3 609 66 425 -62 156 4 269

Indragning

Villkor enligt regleringsbrev

Anslag (ramanslag)/ Anslagskredit Anslags- Indrag av

anslagspost behållning som anslagsbelopp

disponeras 2015

1:11 ap. 1 1 629 3% -

1:11 ap. 2 415 3% -
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 Finansieringsanalys 6.5

 

 

Belopp i tkr 2015-01-01 2014-01-01

2015-12-31 2014-12-31

DRIFT

Kostnader Not 29 -20 966 842 -19 912 013

Finansiering av drift

  Intäkter av anslag 62 156 64 730

  Intäkter av avgifter och andra ersättningar Not 30 20 888 434 19 762 913

  Intäkter av bidrag 1 336 1 047

  Övriga intäkter 22 186 25 622

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 20 974 112 19 854 312

Ökning (-)/minskning (+) av lager Not 31 345 715 -1 861 734

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar Not 32 1 224 685 -2 437 466

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Not 33 -1 167 786 1 937 247

Kassaflöde från/till drift 409 885 -2 419 654

INVESTERINGAR

  Investeringar i materiella tillgångar -127 255 -121 918

  Investeringar i immateriella tillgångar -1 356 -2 673

Summa investeringsutgifter -128 611 -124 591

Finansiering av investeringar

  Lån från Riksgäldskontoret 87 050 111 681

  - amorteringar -21 977 -5 500

  Försäljning av anläggningstillgångar 576 0

65 649 106 181

Kassaflöde från investeringar -62 962 -18 410

Förändring av likvida medel 346 923 -2 438 064

Specifikation av förändring av likvida medel

Likvida medel vid årets början -1 124 522 1 313 542

Ökning (+)/minskning (-) av kassa och bank 247 825 -217 398

Ökning (+)/minskning (-) av tillgodohavande hos RGK 98 464 -2 217 650

634 -3 016

Summa förändring av likvida medel 346 923 -2 438 064

Likvida medel vid årets slut -777 599 -1 124 522

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar

Ökning (+)/minskning (-) av avräkning med statsverket
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 Redovisningsprinciper  6.6

 

Allmänt 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och 

budgetunderlag. 

 

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 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 ett ramanslag (1:11) med två anslagsposter avseende: 1) internationella 

materielsamarbeten och industrifrågor samt 2) evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter.  

Anslagsposten 1 ska användas för FMVs tillhandahållande av resurser och forskning inom teknik- och 

materielförsörjning (inkl forskning) för stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Den ska även 

disponeras för FMVs egna myndighetsuppgifter och samverkansuppgifter med övriga myndigheter inom 

nämnda område. Anslagsposten 2 ska användas till att etablera ett nationellt certifieringsorgan för säkerhet i 

IT-produkter och system samt för genomförande av certifieringstjänster. Erhållna bidrag redovisas som 

intäkter av bidrag. Eventuella lämnade bidrag redovisas som övriga kostnader. 

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 

ankommer veckan efter brytdagen, samt att det görs en uppbokning av levererade material och tjänster, där 

fakturan ej erhållits på värden som huvudsakligen överstiger 250 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 

Materiella anläggningstillgångar 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en beräknad nyttjandeperiod 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. 
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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. 

Avskrivningar 

Avskrivningar görs enligt plan baserat på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod 

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.  

 

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 genomsnittsvärdemetod. 

Förskott till leverantörer värderas till anskaffningsvärde vid utbetalningstillfället. 

Fordringar 

Pågående arbeten 

Pågående arbeten (PGA) beräknas utifrån hur stor del av upparbetade kostnader 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. Skillnaden mellan upparbetade intäkter och bokförda 

intäkter utgör sedan det periodiserade värdet av pågående arbeten. 

Fordringar på kunder redovisas som en tillgång under balansposten Pågående arbeten, medan skulder till 

kunder redovisas på balansräkningens skuldsida under posten Förutbetalda intäkter avseende pågående 

arbeten. 

Värderingen av PGA styrs som tidigare av kundbeställningens prismodell. FMV arbetar med tre 

olika prismodeller: löpande räkning, löpande räkning med tak och fast pris. FSV tar upp faktiskt 

upparbetade men ej fakturerade kostnader som pågående arbeten.  

För kundbeställningar från Försvarsmakten finns ett samordningsavtal som reglerar omförhandlingar och 

maximalt tillåtna förluster. Detta avtal innebär att befarade förluster får begränsas till antingen 10 procent av 

beställt belopp eller maximalt 5 miljoner kronor.  

För kundbeställningar, avseende logistikstöd, från Försvarsmakten finns ett samordningsavtal som reglerar 

rambeställningar och hantering av differenser i de fall sådana uppstår.  
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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. 

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.  

Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder som är ankomstregistrerade, men ej kostnadsbokförda, fram till och med brytdagen, 

redovisas som leverantörsskuld enligt principen för periodiseringsposter. 

Undantag från EA-regler 

Enligt regleringsbrevet för 2015 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 6.7

 
Den 1 januari 2015 genomfördes verksamhetsövergång från Försvarsmakten MSK Flyg till FMV.  117 

medarbetare gick över till FMV. 
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 Noter till resultaträkningen  6.8

 

Not 1 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. 

I vissa fall kan en milstolpe vara negativ. Detta förklaras utifrån SamO FM-FMV 2015. 

  

§ A 2.1.4  Förenklad omförhandling. Då Försvarets materielverk avser att slutfakturera en beställing som har 

prisformen fast pris och där beställningen underskrider avtalat belopp med mer än 5 mkr eller mer än 10 % 

(enligt ovan), kan under förutsättning att avtalade leverabler är levererade/utförda, förenklad omförhandling 

genomföras. Detta innebär alltså att Försvarsmakten-FMV är överens om att det för sådana KB bara 

faktureras faktiskt bokförda kostnader. Detta innebär att dessa KB alltid har resultat=0, dvs. FMV gör varken 

vinst eller förlust i enlighet med FMVs resultatmodell. I de fall FMV har fakturerat mer än upparbetade 

kostnader när slutmilstolpen ska faktureras kan det innebära att slutmilstolpen faktureras som en kreditering. 

 

Försäljningen av materiel till Försvarsmakten är högre 2015, medan tjänsteleveranserna är väsentligt lägre. 

Totalt sett har försäljningen till Försvarsmakten minskat med cirka 300 miljoner kronor mellan 2015 och 

2014. Försäljningen till övriga kunder är cirka 400 miljoner kronor lägre 2015. 

 

Förändringen i försäljningen mellan åren avser huvudsakligen en kraftig minskning från 10,4 miljarder 

kronor till 9,6 miljarder kronor vad gäller faktureringen mot Försvarsmaktens anslag 1.3 Anskaffning av 

materiel och anläggningar, en kraftig ökning av intäkterna från 5,8 miljarder kronor till 6,3 miljarder kronor 

via anslag 1.4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar och en kraftig ökning från 

486 miljoner kronor till 650 miljoner kronor avseende intäkterna från anslag 1.1 Förbandsverksamhet och 

beredskap. Förändringarna hänför sig i huvudsak till den verksamhet som överfördes från Försvarsmakten 

2015 då MSK Flyg gick över till FMV.  

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 inte har fakturerats. Pågående 

arbete avseende Försvarsmakten har ökat med 1,9 miljarder kronor. Pågående arbete avseende övriga kunder 

har ökat med 0,5 miljarder kronor. 

 

Intäkter av royalty har minskat jämfört med föregående år. I värdet föregående år ingår ej tidigare redovisad 

royalty för robotmateriel som hänförs sig till avtal där medlen skulle kvarstå hos leverantören för att utnyttjas 

vid senare leveranser av materiel.  

 

Viten är högre 2015 jämfört med 2014, medan övriga intäkter har minskat kraftigt eftersom FMV erhöll 

intäkter avseende Leopard, ersättning för återlämnade stridsvagnar till Tyskland 2014. 

 

(tkr) 2015 2014 

Intäkter varor och tjänster 19 703 347 20 871 692 

Summa intäkter av avgifter för varor och tjänster 19 703 347 20 871 692 

Förändring pågående arbeten  1 010 862 -1 376 624 

Royalty 73 484 163 767 

Övrigt (viten, återvunna kundförluster m.m.) 101 153 104 078 

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 20 888 847 19 762 913 
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Not 2 Intäkter av bidrag 

I lönebidrags intäkterna ingår även sjuklöneutbetalningar från skatteverket. 
 (tkr) 2015 2014 

Lönebidrag 1 336 1 047 

Summa intäkter av bidrag 1 336 1 047 

 

Not 3 Finansiella intäkter 

2015 har inte räntor från Riksgälden fördelats ut på projekten på grund av det speciella ränteläget eftersom 

FMV bedömt att det inte blir rättvisande kostnadsfördelning. FMV kommer inte att debitera ut räntor på 

projekt förrän reporänta går upp till minst 0,0 %. Orealiserade kursdifferenser redovisas på en gemensam 

KB. Kursdifferenser vid utlandsbetalningar redovisas mot respektive KB som projektkostnad och inte som 

kursdifferens under finansiella intäkter.  Främsta orsaken till årets ökade ränteintäkter i Riksgälden beror på 

ränteläget som ger ränteintäkter vid skuld på kontot och lägre saldo på räntekontot. 

 

(tkr) 2015 2014 

Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 18 755 687 

Dröjsmålsräntor 1 208 84 

Ränteintäkter på FMS account 1 493 430 

Övriga ränteintäkter -6 037 14 054 

Kursdifferenser, intäkter 2 721 4 292 

Övriga finansiella intäkter 4 045 6 075 

Summa finansiella intäkter 22 186 25 622 

 

Not 4 Kostnader för personal 

Löner och sociala avgifter har ökat 2015 dels beroende på tillkommande personal i verksamhetsövergången 

2015, och dels på löneökningen för året. Avgifter enligt avtal som bokförs i lönesystemet har varit hög 

avseende Förråd, service och verkstäder. Differensen mellan verklig kostnad enligt fakturor från Statens 

tjänstepensionsverk och kostnaderna från lönesystemet har återförts till resultatet 2014 för båda åren 2013 

och 2014. Detta innebär att de sociala avgifterna skulle ha varit 17 mnkr högre (112 mnkr) 2014. 

 

(tkr) 2015 2014 

Löner och andra ersättningar 1 442 607 1 355 763 

Sociala avgifter enl. lag och avtal 603 636 536 905 

Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt  104 198 96 624 

Övriga personalkostnader 93 364 75 418 

Summa kostnader för personal 2 243 805 2 064 710 
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Not 5 Kostnader för lokaler 

Minskningen i posten övrigt beror på FSV:s minskade kostnader för uppvärmning. 
 

(tkr) 2015 2014 

Hyror  455 037 454 737 

Underhåll  17 693 15 766 

Övrigt 10 567 17 245 

Summa kostnader för lokaler 483 296 487 748 

 

Not 6 Övriga driftkostnader 

Avseende varor och materiel avser förändringen både ökningar och minskningar. Den största minskningen 

ligger inom Arméförbandsmateriel. Den största ökningen ligger inom Marinförbandsmateriel. 

Minskningarna inom Arméförbandsmateriel avser främst Stridsfordonsystem, Luftvärnssystem och 

Pansarvärns- och handeldvapensystem, dessa uppvägs till viss del av en stor ökning inom Fordonssystem. 

Ökningarna inom Marinförbandsmateriel avser främst Ubåt- och ubåtsräddningssystem. Övriga förändringar 

går åt bägge håll, men är inte alls i samma storleksordning. 

 

Avseende materielförsörjningstjänster har de flesta områdena ökat, men den största förändringen avser 

Marinförbandsmateriel. Ökningen inom Marinförbandsmateriel avser främst Ubåt- och 

ubåtsräddningssystem och där framförallt ny generation ubåt. 

 

Förändringen avseende övriga köpta tjänster avser framförallt förplägnadstjänster och fastighetstjänster, 

främst städning, inom FSV. Förändringarna inom FSV beror på att Försvarsmakten har återtagit 

handelsflödet avseende dessa tjänster. 

 

 

(tkr) 2015 2014 

Varor/materiel 11 154 192 10 921 405 

Tjänster:     

Inhyrd personal 194 491 289 942 

Tjänsteprodukter:     

Materielförsörjningstjänster 5 566 992 4 466 529 

Resekostnader 120 576 104 087 

Övriga köpta tjänster 1 108 175 1 434 777 

Summa tjänsteprodukter 6 795 733 6 005 393 

Summa tjänster 6 990 224 6 295 335 

Övriga kostnader 84 609 100 097 

Summa övriga driftkostnader 18 229 035 17 316 838 
*) I posten Inhyrd personal ingår kostnader hänförliga till anslaget 1:11 ap.1 med 2 070 tkr (7 tkr) och i posten Tjänsteprodukter 

ingår kostnader hänförliga till anslaget 1:11 ap. 1 med 4 810 tkr (6 248 tkr).  
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Not 7 Finansiella kostnader  

Räntekostnader Riksgäldskontoret har sjunkit kraftigt på grund av ränteläget. Ränta på skuldsaldo vid 

negativ räntesats bokförs som ränteintäkt enligt Riksgäldskontorets uppgifter, 

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. 

De lägre räntekostnaderna är hänförliga till det väsentligt lägre ränteläget.  

(tkr) 2015 2014 

Räntekostnader Riksgäldskontoret: 0   

Räntekostnader lån till anläggningstillgångar 0 1 532 

Räntekostnader löpande kredit 0 15 222 

Räntekostnader räntekonto 262 4 710 

Summa räntekostnader Riksgäldskontoret 262 21 464 
 

Övriga finansiella kostnader:     

Övriga räntekostnader 52 402 

Dröjsmålsräntor 352 611 

Kursdifferenser, kostnad 5 529 12 051 

Summa övriga finansiella kostnader 5 932 13 064 

Summa finansiella kostnader 6 194 34 528 
 

Not 8 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. Den huvudsakliga ökningen avser övertagna anläggningstillgångar 54,1 

mnkr fr.o.m. 2015-01-01 från Förvarsmakten avseende verksamheten FSV. 

(tkr) 2015 2014 

Immateriella tillgångar 1 134 3 642 

Materiella tillgångar:     

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 210 14 539 

Maskiner och tekniska anläggningar 34 935 22 783 

Datorer 745 706 

Övrigt 4 669 4 927 

Summa avskrivningar, materiella tillgångar 56 559 42 954 

Summa avskrivningar och nedskrivningar 57 693 46 596 
  

 
  

(tkr) 2015 2014 

Avskrivningar 57 693 46 596 

Nedskrivningar  -   -  

Summa avskrivningar och nedskrivningar 57 693 46 596 
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Not 9 Årets kapitalförändring 

Årets underskott avser omställningskostnader i samband med verksamhetsövergång samt 

utvecklingskostnader som i enlighet med regeringens styrning skall finansieras av det balanserade kapitalet.  

 

 Noter till balansräkningen 6.9

 

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 

Posten avser anpassning av datasystem.  

Balanserade utgifter för utveckling (tkr) 2015 2014 

Ingående balans anskaffningsvärde 61 337 58 664 

Årets anskaffningar 0 0 

Pågående nyutveckling, årets anskaffning 1 356 2 673 

Årets avyttringar 0 0 

Utgående balans anskaffningsvärde 62 693 61 337 

Ingående balans ack. avskrivningar -56 605 -53 635 

Årets avyttring avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -999 -2 970 

Årets nedskrivningar            -                -     

Utgående balans ack. avskrivningar -57 604 -56 605 

Bokfört värde 5 089 4 732 

      

      

Balanserade utgifter för dataprogram (tkr) 2015 2014 

Ingående balans anskaffningsvärde 4 229 5 484 

Årets anskaffningar 0 0 

Pågående nyutveckling, årets anskaffning 0 0 

Årets avyttringar 0 -1 255 

Utgående balans anskaffningsvärde 4 229 4 229 

Ingående balans ack. avskrivningar -4 060 -4 643 

Årets avyttring avskrivningar 0 1 255 

Årets avskrivningar -135 -672 

Årets nedskrivningar 0 0 

Utgående balans ack. avskrivningar -4 195 -4 060 

Bokfört värde 34 169 



 
 

 

 

  

Årsredovisning för 2015 

 Datum Dnr  

2016-02-16 15FMV9308-3:1 

 
 

 

  
Sida 

  109 (120) 

 

Not 11 Materiella anläggningstillgångar 

Förbättringsutgifter i annans fastighet avser huvudsakligen ombyggnationer i uthyrda lokaler i Stockholm 

och andra utgifter för renovering på Tre Vapen i Stockholm samt övertagna anläggningstillgångar från 

Försvarsmakten avseende verksamheten FSV. 

Maskiner, inventarier, installationer mm avser huvudsakligen investeringar i provsystem och andra 

investeringar avseende verksamheten T & E samt investeringar inom verksamheten FSV.  

En stor del av Förråd, service och verkstäders anläggningstillgångar är överförda från Försvarsmakten under 

året. Dessa är hänförliga till verksamhetsövergången 2013, ackumulerat anskaffningsvärde uppgår till 

225 361 tkr (68 837 tkr) med ackumulerade avskrivningar uppgående till 174 954 tkr (52 196 tkr). Detta 

innebär att årets avskrivningar skiljer sig från motsvarande värden i resultaträkningen även 2015. I 

årsredovisningen 2014 redovisades en post pågående nyanläggningar som maskiner, inventarier, 

installationer mm. Denna har i årsredovisningen 2015 flyttats till pågående nyanläggningar. Omräkningstalen 

för 2014 har för dessa poster räknats om med 5 109 tkr till följd av detta. 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet (tkr) 2015 2014 

Ingående balans anskaffningsvärde 337 426 269 784 

Årets anskaffningar 28 871 67 730 

Årets avyttringar -1 188 -88 

Utgående balans anskaffningsvärde 365 109 337 426 

Ingående balans ack. avskrivningar -125 531 -104 918 

Årets avyttring avskrivningar 1 048 88 

Årets avskrivningar -20 705 -20 702 

Utgående balans ack. avskrivningar -145 188 -125 532 

Bokfört värde 219 920 211 894 

 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. (tkr) 2015 2014 

Ingående balans anskaffningsvärde 778 691 681 232 

Årets anskaffningar 281 357 105 106 

Årets avyttringar -16 424 -2 538 

Utgående balans anskaffningsvärde 1 043 624 783 800 

Ingående balans ack. avskrivningar -627 685 -553 539 

Årets avyttring avskrivningar 15 609 2 480 

Årets avskrivningar -215 200 -76 623 

Utgående balans ack. avskrivningar -827 276 -627 682 

Bokfört värde  216 348 156 115 

 

Pågående nyanläggningar (tkr) 2015 2014 

Ingående balans anskaffningsvärde 22 321 14 179 

Årets anskaffningar 16 804 3 889 

Årets aktiveringar -20 460 -856  

Summa pågående nyanläggningar 18 664 17 212 
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Not 12 Varulager och förråd 

(tkr) 2015 2014 

Elektronikkomponenter, försvarets telenät 111 095 98 151 

Förbrukningsmateriel T&E 1 119 3 538 

Övrigt lager och förråd 921 886 

Summa varulager och förråd 113 135 102 575 

 

Not 13 Pågående arbeten  

Värdering av pågående arbeten (PGA) har gjorts på kundbeställningsnivå (KB). I värderingen har hänsyn 

tagits till att ränta på rörelsekapital kan faktureras utöver beställt belopp per KB enligt samordningsavtalet 

med Försvarsmakten.  

Principen för värdering av PGA har begränsat förlusterna på beställningar från Försvarsmakten enligt 

reglerna i samordningsavtalet till maximalt 10 procent av beställt belopp eller 5000 tkr. 

Förlustbegränsningen berör 4 kundbeställningar (6 kundbeställningar) och ökar FMV:s förväntade intäkter 

med 6 417 tkr (3 597 tkr). 

 

Av bokfört värde avser 7 599 654 tkr (7 057 117 tkr) fodringar på kunder för upplupna intäkter och 7 362 

723 tkr (7 860 384 tkr) skulder till kunder för förutbetalda intäkter (se not 28). 
 

Not 14 Förskott till leverantörer 

Förskott till utländska leverantörer uppgår till 1 611 522 tkr, (1 646 427 tkr) varav 1 432 273 tkr (1 308 714 

tkr) avser FMS (Foreign Military Sales). Förskott till svenska leverantörer uppgår till 2 711 675 tkr 

(3 033 044 ) tkr. 

Förändringarna består huvudsakligen av SAAB´s förskott avseende projekt JAS 39 E utveckling och 

tillkommande projekt ubåt A26.  

 

(tkr) 2015 2014 

Materiel och tjänster 4 323 197 4 679 471 

Summa förskott till leverantörer 4 323 197 4 679 471 

 

Not 15 Kundfordringar 

Posten består av kundfordringar avseende företag och privatpersoner som har ökat marginellt mellan 

perioderna. Kundfordringar totalt, inklusive kundfordringar på andra myndigheter (se not 16) uppgår till 

3 546 570 tkr (5 133 935 tkr).  

(tkr) 2015 2014 

Kundfordringar   182 408 181 677 

Värdereglering kundfordringar -36 52 

Summa kundfordringar 182 372 181 729 
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Not 16 Fordringar hos andra myndigheter och övriga fordringar 

Här redovisas huvudsakligen kundfordringar på statliga myndigheter och ingående mervärdesskatt. 

Minskningen av kundfordringar beror främst på att FMV har fakturerat mindre i december än föregående år. 

 

(tkr) 2015 2014 

Kundfordringar statliga myndigheter 3 362 439 4 952 261 

Ingående mervärdesskatt 543 375 612 661 

Övriga fordringar 1 723 13 812 

Summa fordringar hos andra myndigheter 3 907 537 5 578 734 
 

Ökningen av övriga fordringar avser NSPA. 

(tkr) 2015 2014 

Övriga fordringar 45 697 6 424 

Summa övriga fordringar  45 697 6 424 

 

Not 17 Periodavgränsningsposter 

Under rubriken redovisas diverse upplupna intäkter och förutbetalda kostnader. Övriga förutbetalda 

kostnader avseende NSPA har minskat kraftigt under året. Övriga upplupna intäkter avseende uthyrning av 

PS 740 har minskat enligt avtal med leverantören. FMV har inga upplupna intäkter mot statliga motparter 

2015 utan samtliga upplupna intäkter från statliga motparter har ingått i värdering av pågående arbeten. 

(tkr) 2015 2014 

Förutbetalda hyror 28 230 28 075 

Övriga förutbetalda kostnader 20 839 55 260 

Summa förutbetalda kostnader 49 069 83 335 

Övriga upplupna intäkter, ej statlig motpart 46 762 122 091 

Övriga upplupna intäkter, statlig motpart 0 26 421 

Summa upplupna intäkter 46 762 148 512 

Summa periodavgränsningsposter 95 831 231 847 

 

Not 18 Avräkning med statsverket 

Ingen av anslagsposterna utnyttjar tilldelade medel fullt ut. Anslagssparandet på Ap 2 innebär att 2,6 mnkr 

kommer att återbetalas till statskassan. 

 

Anslag i räntebärande flöde (tkr) 2015 2014 

Ingående balans -4 903 -1 887 

Redovisat mot anslag 62 156 64 730 

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -65 131 -69 639 

Återbetalning av anslagsmedel 3 609 1 893 

Utgående balans -4 269 -4 903 
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Not 19 Kassa och bank 

Övrigt avser FMV avtal med NATO Support Agency och speglar aktuellt engagemang med olika delar av 

NSPA organisation som exempelvis Weapon system partnership avseende system HAWK. Den 

huvudsakliga förändringen mellan 2014 och 2015 avser SAC C17 NAMP uppbokning av IB på 88 769 tkr 

som tidigare helt har saknats i redovisningen, se även not 26.  Förändringen av FMS account fri del beror på 

att medel har återförts av US Government till Sweden account, vilket även gjordes 2014. 

 

 

(tkr) 2015 2014 

Kassa 51 28 

Räntekonto i RGK 0 0 

Valutakonton och konton för samarbetsavtal 23 356 11 785 

Övriga valutakonton 111 640 8 207 

FMS account fri del 5 718 330 

Summa kassa och bank 140 765 20 350 

 

Not 20 Myndighetskapital 

Specifikation av myndighetskapitalet. Statskapital Bal. kap. 
Avgiftsfin 
verks 

Kapital-
förändring 
enl RR 

Summa 

Föregående års UB 98 777 297 510 -93 735 302 552 

Rättelse/ändr. Princip       0 

A Ingående balans 98 777 297 510 -93 735 302 552 

Föregående års kapitalförändring 0 -96 108 93 735 -2 373 

Årets kapitalförändring 0   -45 498 -45 498 

B Summa årets förändring 0 -96 108 48 237 -47 871 

C Utgående balans 98 777 201 402 -45 498 254 681 
 

Not 21 Avsättningar för pensioner  

Posten avser huvudsakligen avsättning för förtida avgång med pensionsersättning enligt det statliga 

trygghetsavtalet 14 §. Se även not 27. 

(tkr) 2015 2014 

Ingående avsättning 39 978 51 589 

Årets pensionskostnad 11 466 13 048 

Årets pensionsutbetalningar -18 794 -20 940 

Utgående avsättning 32 650 39 978 

- varav särskild löneskatt 6 374 7 806 
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Not 22 Övriga avsättningar  

Posten består dels av kompetensavsättningar inkl. den övertagna verksamheten och avsättning för 

avgångsvederlag. Se även not 27. 

Kompetensavsättning (tkr) 2015 2014 

Ingående avsättning 18 004 15 062 

Årets avsättning 4 403 4 839 

Årets kostnad -2 408 -1 897 

Utgående avsättning 19 999 18 004 

 

  

Övriga avsättningar (tkr) 2015 2014 

Ingående avsättning 2 841 2 841 

Årets avsättning 0 0  

Årets kostnad 0  0  

Utgående avsättning 2 841 2 841 

Summa övriga avsättningar 22 840 20 845 

 

Not 23 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. 

I budgetunderlaget för 2015-2017 uppgick FMV:s investeringsbudget till 123 213 tkr. Det verkliga 

investeringsutfallet för 2014 uppgår till 124 169, vilket är något högre än budgeterat. Övertagna 

anläggningar från Försvarsmakten under året är 68 837 tkr. 

I regleringsbrevet för 2015 anges den totala krediten hos RGK utom lån till anläggningstillgångar som en 

övrig kredit. Den utnyttjade krediten om 5 130 113 tkr avser dels utnyttjande av krediten på räntekontot, 

914 096 tkr samt krediten för finansiering av förskott till leverantör, 4 216 017 tkr.  
 

Någon behållning på räntekonto finns inte varken 2014 eller 2015. 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. Värdet för 2014 har räknats om, både avseende 2014-06-30 och 

2014-12-31.  

 

Lån till anläggningstillgångar (tkr) 2015 2014 

Låneram 530 000 480 000 

Utnyttjad låneram  384 920 278 739 

Ingående skuld 384 920 205 237 

Lån upptagna under året 87 050 77 967 

Årets amorteringar -21 977 -4 465 

Summa lån till anläggningstillgångar 449 993 278 739 

      

Övrig kredit (tkr) 2015 2014 

Kreditram 12 000 000 12 000 000 
Utnyttjad kredit  5 707 515 2 867 972 

  2015-11-13 2014-10-08 

 Maximalt utnyttjad 10 011 169 6 592 090 
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Not 24 Skulder till andra myndigheter 

Övriga skulder år 2015 100 000 tkr avser FXM. 

(tkr) 2015 2014 

Leverantörsskulder 367 761 327 642 

Övriga skulder inomstatliga 100 000 30  

Utgående mervärdesskatt 147 843 159 009 

Sociala avgifter 48 840 35 321 

Summa skulder till andra myndigheter 664 444 522 002 

 

Not 25 Leverantörsskulder 

Utländska leverantörsfakturor enligt reskontra uppgick till 429 981 tkr (527 588 tkr). Vid omräkning till 

balansdagens kurs värderades dessa till 426 901 tkr (529 369 tkr). Orealiserade kursdifferenser är uppdelade 

på intäkter och kostnader netto per valuta. 

(tkr) 2015 2014 

Leverantörsskulder 2 320 099 2 229 708 

Omvärdering utländska leverantörsskulder -3 080 1 781 

Summa leverantörsskulder 2 317 019 2 231 489 

 

Not 26 Övriga skulder 

Här redovisas diverse skulder till personalen samt övriga skulder. Den huvudsakliga orsaken till 

förändringen av övriga skulder mellan 2014 och 2015 avser SAC C17 NAMP. Det gäller dels ett IB-värde 

för 2015 på 18 339 tkr och fakturor som inkommit under 2015 som orsakat en total uppbokning på 88 769 

tkr. 

 

(tkr) 2015 2014 

Personalskulder 27 286 34 002   

Övrigt 69 843 4 578 

Summa övriga skulder 97 129 38 580 

 

Not 27 Förskott från uppdragsgivare och kunder 

(tkr) 2015 2014 

Förskott från samarbetspartners 552 552 

Summa förskott från uppdragsgivare och 
kunder 552 552 

 

Not 28 Periodavgränsningsposter 

Under denna rubrik redovisas diverse upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Den främsta orsaken till 

minskningen i posten jämfört med 2014 avser lägre reserveringar eftersom en större del leverantörsfakturor 

har attesterats. I posten redovisas även avsättningar för avveckling av flygverkstad Ronneby inom Förråd 

service och verkstäder. 
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Den del av pågående arbete som avser skulder till kunder återfinns här. I värdet ligger ett belopp på 650 

mnkr avseende över tiden influtna viten, royalty, skadeersättningar mm som FMV disponerar enligt 

regleringsbrevet. I december 2014 fattade GD FMV, efter samråd med Försvarsmakten, beslut om hur 

ansamlade viten, royalty, skadeersättningar mm per 2014-12-31 ska användas. Särskilt utpekade behov i 

Försvarsmaktens produktionsplan de kommande åren avses att finansieras med medlen. FMV bedömer att 

medlen inom något år kommer att vara förbrukade. FMV avser att under 2016 överse redovisnings-

principerna för denna typ av inkomster. 

 

Övriga förutbetalda intäkter statlig motpart 2014 avser huvudsakligen förutbetalda hyror första kvartalet 

2015 fakturerade till andrahandshyresgästerna Försvarsmakten, Riksarkivet och Fortifikationsverket. Dessa 

hyresgäster fakturerades inte första kvartalet 2016 under 2015, därför har posten minskat kraftigt. 

(tkr) 2015 2014 

Ej statlig motpart:     

Interimsskulder övriga leverantörer 339 541 795 904 

Upplupna löner 10 634 9 103 

Semesterlöneskulder 115 029 111 781 

Summa upplupna kostnader, ej statlig motpart 465 204 916 788 

Statlig motpart:     

Sociala avgifter på upplupna löner 5 253 3 460 

Sociala avgifter semesterlöneskuld 55 457 54 939 

Interimsskulder statliga leverantörer 5 552  32 593 

Summa upplupna kostnader, statlig motpart 66 262 90 992 

Summa upplupna kostnader 531 466 1 007 780  

      

      

Förutbetalda intäkter avs. pågående arbeten 7 362 723 7 841 644 

Övriga förutbetalda intäkter, statlig motpart 439 18 740 

Summa övriga förutbetalda intäkter  7 363 163 7 860 384 

Summa periodavgränsningsposter 7 894 629 8 868 164 
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Noter till Finansieringsanalysen 
 
Not 29 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) 2015 2014 

Kostnader enligt resultaträkning -21 020 023 -19 950 420 

Avskrivningar enligt resultaträkning 57 693 46 596 

Realisationsförluster 822 480 

Förändring avsatt till pensioner o övr avsättningar -5 334 -8 669 

Summa kostnader -20 966 842 -19 912 013 

 

Not 30 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

Realisationsvinster tas bort ifrån intäkter enligt resultaträkningen. 

 

(tkr) 2015 2014 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt 
resultaträkning 20 888 847 19 762 913 

Realisationsvinster -413 0 

Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 20 888 434 19 762 913 

 

Not 31 Ökning/minskning av lager 

I förändring av lager ingår även förändring av förskott till leverantörer. Förändring av PGA redovisas i 

förändring av fordringar. 

 

(tkr) 2015 2014 

Förändring av lager -10 560 -4 191 

Förändring av förskott till leverantör 356 274 -1 857 543 

Summa förändring av lager 345 715 -1 861 734 
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Not 32 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  

I förändring av fordringar ingår även förändring av periodavgränsningsposter och förändring av PGA. 

(tkr) 2015 2014 

Förändring av fordringar 1 631 207 -3 160 447 

Förändring av periodavgränsningsposter 136 016 -26 328 

Förändring av pågående arbeten -542 537 749 309 

Summa förändring av kortfristiga fordringar 1 224 685 -2 437 466 

 

Not 33 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) 2015 2014 

Förändring av skulder m.m 227 642 2 155 601 

Justering för räntekontokredit -98 464 -1 139 969 

Justering för investeringslån 65 073 -106 181 

Summa förändring skulder m.m. 194 250 909 451 

Förändring av periodavgränsningsposter 973 535 1 027 796 

Summa förändring av kortfristiga skulder 1 167 786 1 937 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Årsredovisning för 2015  

 Datum Dnr  

2016-02-22 15FMV9308-3:1 

 
 

 

 

  
Sida 

  118 (120) 

 

 

7 Styrelsen 
 
Ledande befattningshavare 

Namn  Bruttolön 

(kr) 

Månadslön 

(kr)  

Förmåner 

Lena Erixon, generaldirektör för 

FMV t.o.m. den 31 augusti 2015. 

1 119 455 128 200 Bilförmån, bostadsförmån och 

parkeringsförmån 

Dan Ohlsson, ställföreträdande 

generaldirektör för FMV t.o.m. den 31 

augusti 2015. Tillförordnad 

generaldirektör för FMV fr.o.m. den 1 

september 2015. 

1 161 348 91 600 Bilförmån och 

parkeringsförmån 

 
Styrelsemedlemmar 

Namn Övriga styrelseuppdrag 2015 Arvode 

(kr) 

Sven Christer Nilsson 

Ordförande t.o.m. den 31 mars 2015. 

Ledamot i CEVA. Inc. 

Ledamot SIQ 

Inget 

arvode 

Jan Nygren 

Ordförande fr.o.m. den 1 april 2015. 

Ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien 

Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin 

Ordförande i PrimeKey Solutions AB 

Ordförande Danderyds sjukhus AB (t.o.m. 

december 2015) 

Ledamot RUAG Space AB (t.o.m. januari 2016) 

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) (OHIM) 

Ledare för den svenska delegationen vid FN:s 

immaterialrättsorgans generalförsamling (WIPO)  

50 000 

Göran Mårtensson 

 

Ledamot Försvarshögskolan 

Ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademin 

38 500 

Anna Nilsson-Ehle 

  

Ledamot Rymdstyrelsen 

Ledamot Svensk Bilprovning AB 

Ledamot NTF Väst  

38 500 

Lena Erixon 

Generaldirektör för FMV t.o.m. den 31 

augusti 2015. 

Ordförande Arbetsförmedlingen  

Ordförande Svedab  

Vice ordförande Öresundsbrokonsortiet  

Ordförande Europeiska försvarsbyråns (EDA) 

styrelse i NAD-format 

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 2015. 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.  
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Vi intygar att årsredovisingen 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  

 

 

 

 

 

Stockholm den 16 februari 2016  




























































