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FMV:s budgetunderlag för 2024-2026  
 

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnar Försvarets 
materielverk (FMV) härmed sitt budgetunderlag för perioden 2024–2026. Budgetunderlaget 
omfattar anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, avgiftsinkomster och 
investeringar samt behov av beställningsbemyndigande, låneram och krediter.  

Beslut om budgetunderlag 2024-2026 fattades av FMV:s styrelse vid sammanträde den 24 februari 
2023. Arbetstagarorganisationerna har informerats om budgetunderlaget vid samma tillfälle. 

FMV hemställer att regeringen beslutar i enlighet med lämnade förslag i detta budgetunderlag. 
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FMV:s hemställan 
FMV lämnar härmed myndighetens förslag till finansiering utifrån beslutad ekonomisk ram och 
Försvarsmaktens investeringsplan för 2024. Utöver detta lämnar FMV förslag till ekonomi utifrån 
anslagsutvecklingen för den kommande materiella förmågetillväxten utifrån regeringens ambition 
om en försvarsbudget motsvarande två procent av BNP och Försvarsmaktens budgetunderlag för 
2024-2026. 

Myndighetens finansiering för 2024 
FMV föreslår inför 2024 att budgeten tilldelas enligt följande:  

 För anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 

- ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser uppgår till 32 202 000 000 kronor.  

 För anslag 1:11 Försvarets materielverk 

- ap. 1 Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering uppgår till 30 200 000 kronor.  

- ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter uppgår till 14 500 000 kronor. 

- ap.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen uppgår till 1 403 000 000 kronor.  

- ap.5 Myndighetsförvaltning uppgår till 1 944 900 000 kronor. 

- ap.6 Internationellt materielsamarbete och export uppgår till 97 800 000 kronor. 

 FMV tilldelas en bemyndiganderam kopplad till anslag 1:3 ap.1 Anskaffning av materiel och 
anläggningar – Leverantörskostnader för leveranser om 131 500 000 000 kronor.  

 FMV tilldelas en anslagskredit om 10 procent för anslag 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser, 
1:11.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen och 1:11.5 Myndighetsförvaltning.  

 FMV tilldelas en anslagskredit om 3 procent för övriga anslagsposter under anslag  
1:11 Försvarets materielverk. 

 

 FMV tilldelas en låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar om 
975 000 000 kronor.  

 

 FMV får disponera allt anslagssparande på anslag 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser, 1:11.4 
Direkta utgifter i materielanskaffningen och 1:11.5 Myndighetsförvaltning. 

 

 FMV tilldelas en övrig kredit i Riksgäldskontoret som delas upp enligt nedan: 

- 20 000 000 000 kronor för avveckling av krediten i tidigare finansiell styrmodell och 
myndighetens betalningar,  

- 27 000 000 000 kronor för exportåtagande,  

- 5 000 000 000 kronor för förskott i ny modell.  

 FMV föreslår att räntekontokrediten för år 2023 är 3 procent av omslutningen på samtliga 
räntebärande anslag som myndigheten tilldelas.  



 
 

 

 

Ej sekretess  

 Ärendetyp Diarienummer Ärendetyp 

2023-03-01 22FMV6434-4 1.2 
 

 Ansvarigt område/Enhet Sida 

 Ledningsstaben 
Ekonomistaben 

6(42) 

 

Kommentarer till FMV:s förslag till finansiering för 2024 
FMV bedömer att de ekonomiska nivåerna för anslag 1:11 Försvarets materielverk behöver justeras 
utifrån myndighetens uppgifter. 

 Anslagspost 1:11.1 föreslås uppgå till 30,2 miljoner kronor för den fortsatta utvecklingen 
av FMV:s tillsynsuppgift och roll som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering. 
Därmed äskar FMV ett tillskott om 10 miljoner kronor (se sid 21 och 26). 

Anslagsutvecklingen för den kommande materiella 
förmågetillväxten 
FMV lämnar följande förslag om utökad finansiering i förhållande till ovan lämnade förslag, vad 
gäller anslag och bemyndigande för verksamhetsåret 2024, vilka FMV bedömer kommer att krävas 
för den kommande materiella förmågetillväxten.  

 Anslagspost 1:3.1 utökas med 3 277 miljoner kronor. 

 FMV tilldelas en bemyndiganderam kopplad till anslag 1:3 ap.1 Anskaffning av materiel och 
anläggningar – Leverantörskostnader för leveranser om 70 500 miljoner kronor. 

De utökade medelsbehoven redogörs för i avsnitt Anslagsutvecklingen under den kommande materiella 
förmågetillväxten, se sid 36.  

Övriga förslag 

 För att kunna leverera tjänster och materiel till Försvarsmakten i kommande 
förmågetillväxt behöver FMV erhålla en långsiktig styrning utifrån att regeringen både 
fattar beslut om materielinvesteringar tidigt under 2023 och successivt fram till dess att nya 
planeringsramar är beslutade av riksdagen (se sid 8).  

 Beloppsgränsen för bemyndigandet för materielbeslut behöver höjas från 200 miljoner 
kronor till 1 000 miljoner kronor (se sid 11). 

 FMV föreslår att myndighetens villkor för förslagen om anslagssparande respektive 
anslagskredit gäller till och med budgetåret 2030 (se sid 35). 

 Med referens till av FMV tidigare lämnad framställan bör en sammanslagning av 
anslagsposterna 1:11.4 och 1:11.5 ske, i syfte att effektivisera FMV:s arbete (se s. 10). 

 Regeringen bör ge FMV möjligheten att finansiera myndighetens kostnader för 
genomförande av GQA-uppdrag till Natomedlemsländer på anslagspost 1:11.5 som en 
tillfällig lösning fram till dess att Sverige formellt har blivit medlem i Nato (se sid 20). 

 FMV bör ges möjlighet att delta i det näringslivsråd som regeringen har inrättat för 
totalförsvar och krisberedskap, utifrån att FMV aktivt arbetar med att stärka 
försörjningsberedskapen inom materielområdet och därför kan komplettera rådet, vad 
gäller rådgivning och informationsutbyte (se sid 11 och 13). 
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Grund för budgetunderlaget för 2024-2026 
FMV:s budgetunderlag för perioden 2024-2026 utgår från regeringens totalförsvarsproposition för 
perioden 2021-2025, regeringens beslut om att försvarsförmågan ska stärkas genom materiell och 
operativ förmågetillväxt respektive utökade medel i enlighet med budgetpropositionen för 2023, 
samt myndighetens roll och uppgift enligt instruktion.1  

Budgetunderlaget för 2024-2026 utgår även från de två budgetunderlagen för perioden 2023-2025 
som FMV lämnade under 2022 samt FMV:s regleringsbrev för 2023 vad avser ekonomisk ram, 
prognos för utvecklingen av åtagandet mot anslag 1:3 och övrig kredit i förhållande till tidigare 
finansiell styrmodell respektive redovisning av kreditavvecklingsplanen till och med 2027.2  

I budgetunderlaget redovisar FMV i särskilt avsnitt uppdraget i regleringsbrev för 2023 med 
redovisningsdatum den 1 mars 2023 vad gäller metoder för risker i materielförsörjningen. 
Regleringsbrevsuppdraget vad gäller utvecklad materielförsörjning i Nato redovisar FMV separat, i 
särskild skrivelse.3 FMV:s samhällsinvesteringar för försvarets ägande vid industrin (FÄVI) 
framgår av Försvarsmaktens budgetunderlag för 2024-2026, enligt regeringens styrning i 
regleringsbrev för 2023. 

I enlighet med föregående budgetunderlag redovisar FMV i särskild skrivelse (sekretess) 
planeringen för kommande period vad gäller materielleveranser till Försvarsmakten under 
finansiering av anslagspost 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser respektive läget för väsentliga större 
projekt inom anskaffningsverksamheten.4 

FMV har löpande samverkat med Försvarsmakten kring investeringsplaneringen respektive 
tillämpningen av den finansiella styrmodellen samt fördelningen av och ändamålen för medlen 
under FMV:s anslag. Försvarsmakten har i skrivelse (dnr FM2022-10372:8) hemställt den 15 
februari 2023 om FMV:s yttrande på den föreslagna investeringsplanen för anskaffning av materiel 
och anläggningar och objektsredovisningar. FMV har lämnat sitt yttrande på genomförbarheten av 
densamma den 22 februari 2023 (dnr 22FMV6434-3, sekretess). FMV har även yttrat sig om 
Försvarsmaktens underlag om fortsatta politiska ställningstaganden respektive hemställan om 
förändrade förutsättningar för tillväxt.5 

Den övergripande prioriteringen för FMV:s verksamhet och finansieringsbehov under kommande 
budgetperiod framgår av efterföljande avsnitt.  

  

                                                 
1 Prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025, 2022-10-14; Regeringsbeslut 12, Uppdrag till Försvarsmakten att föreslå 

anslagsökningar för det militära försvaret, 2022-03-24; Prop. 2022/23:1 Utgiftsområde 6, 2022-11-08; Förordning 
(2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk.  
2 21FMV5667-4:1, FMV:s budgetunderlag för 2023-2025, 2022-03-01; Regeringsbeslut 9, Uppdrag till Försvarets materielverk 
att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2023, 2022-05-19; 21FMV5667-8:1, FMV:s kompletterande budgetunderlag 
för 2023, 2022-06-09; Regeringsbeslut I:2, Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Försvarets materielverk; Fö2022/00088, 
Fö2022/00166, Fö2022/00273 m.fl, 2022-12-21. 
3 23FMV252-3, Utvecklad materielförsörjning i Nato, 2023-03-01. 
4 23FMV6434-5 Särskilda redovisningar över FMV:s större projekt och leveransplaner (sekretess), 2023-03-01 
5 22FMV6334-7, FMV:s yttrande avseende Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden, 2022-10-28; 
FM2022-19979:13, Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden, 2022-10-31; FM2022-10372:7 
Hemställan om förändrade förutsättningar för tillväxt, 2023-01-27. 
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Inriktning för FMV under budgetperioden 
Säkerhetsläget i Europa idag är allvarligt. Sveriges försvarsförmåga ska stärkas under kommande år 
och substantiella tillskott har tillförts det militära försvaret. Den försvarspolitiska 
överenskommelsen innefattar en inriktning om att försvarsanslagen ska nå två procent av BNP 
och Försvarsberedningen har fått i uppgift att lägga grunden för nästa försvarsbeslut för perioden 
2026-2030. Rysslands invasion av och krigföring mot Ukraina har medfört att Sverige ansökt om 
medlemskap i Nato samt lämnat materiellt stöd till den ukrainska regeringen. 

Säkerhetsläget i omvärlden förändrar på ett påtagligt sätt förutsättningarna för att stärka och 
utveckla försvarsförmågan och förstärker kravet på att Sveriges försvar ska kunna möta både hot 
och framtida utmaningar samt vara tillgängligt och ha beredskap för olika konfliktnivåer, från 
grundberedskap och höjd beredskap till väpnad konflikt. Materielförsörjningen till Försvarsmakten 
är en grundläggande och väsentlig komponent för att nå en ökad operativ förmåga.  

Säkerhetsläget präglar inriktningen av FMV:s verksamhet idag och bedöms göra så under hela 
budgetperioden. Konkret innebär det behov av snabbare och ökad materiell tillväxt, utvecklad 
beredskap, väl fungerande försörjningstrygghet och ökad intensitet i det internationella samarbetet. 
FMV ska fortsatt ge stöd till Ukraina och kommer vidta åtgärder och förbereda verksamheten 
inför anslutningen till Nato.  

Påverkan på myndighetens verksamhet under budgetperioden redovisas nedan.  

 

Behov av långsiktig styrning  

Förutsättningar för genomförande av förmågetillväxten 
FMV:s verksamhet ökade kraftigt under 2022, och kommer på ett väsentligt sätt att behöva 
fortsätta öka under kommande år. För att kunna leverera tjänster och materiel till Försvarsmakten 
inom ramen för förmågetillväxten behöver FMV tydliga planeringsförutsättningar över tid. 
Investeringar i försvarsmateriel sträcker sig över långa tidshorisonter, det vill säga tiden från 
planering till anslagsavräkning genom färdigställandegrad och slutlig leverans omfattar flera år, för 
vilket medel behöver finnas.  

I det sakförhållande som nu råder är skillnaden mellan de av riksdagen beslutade planerings-
ramarna och Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden6 mycket stor. Att 
realisera den ytterligare tillväxt som statsmakterna aviserat med en försvarsbudget motsvarande två 
procent av bruttonationalprodukten (BNP) senast år 2026 förutsätter att finansiell långsiktighet 
etableras och att beslut om materielinvesteringar kan fattas tidigt.  
 
Förutsättningar för att kunna lägga beställningar till industrin är att FMV erhåller Försvarsmaktens 
uppdrag för respektive projekt, vilket förutsätter att erforderliga riksdags- och regeringsbeslut i 
form av anslag, beställningsbemyndiganden samt bemyndiganden om anskaffning samt 
förberedelse för anskaffning (materielbeslut) finns på plats. 

                                                 
6 FM2022-19979:13, Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden, 2022-10-31. 



 
 

 

 

Ej sekretess  

 Ärendetyp Diarienummer Ärendetyp 

2023-03-01 22FMV6434-4 1.2 
 

 Ansvarigt område/Enhet Sida 

 Ledningsstaben 
Ekonomistaben 

9(42) 

 

För att möjliggöra utfall från och med år 2024, och nå den politiska ambitionen att avsätta 
ekonomi motsvarande två procent av BNP år 2026 till försvarsanslagen, behöver FMV beredas 
möjlighet att lägga leverantörsbeställningar redan under år 2023 och successivt fram till dess att 
nya planeringsramar är beslutade av riksdagen.  

De långsiktiga planeringsramarna måste därmed snarast förtydligas så att de finansiella 
förutsättningarna för förmågeuppbyggnaden kan klarläggas. Det råder för myndigheterna en 
osäkerhet kring vilken metod som regering och riksdag kommer att välja avseende beräkningen av 
försvarsutgifter motsvarande två procent av BNP. Här finns även en diskrepans mellan det förslag 
som ESV lämnade i sin rapport om beräkning av försvarsutgifter7 och de ekonomiska ramar som 
Försvarsmakten skulle utgå ifrån i myndighetens planering för att anslagen till det militära 
försvaret når två procent av BNP senast år 20288.  

Inriktningen för den operativa förmågan bör vara överordnad tillvägagångssättet för att beräkna 
försvarsutgifterna enligt Natos definition. Det innebär att de ekonomiska ramarna bör anpassas till 
behovet av operativ förmåga. Anslagstilldelning för militära utgifter bör också fastställas genom 
tioåriga ekonomiska planeringsramar i fast prisläge, till exempel i samband med försvarsbeslut.  

I avvaktan på Försvarsberedningens arbete i denna fråga och fram tills dess långsiktiga 
ekonomiska ramar för förmågetillväxten kan beslutas kommer det för att minska osäkerheten i hur 
stor tillväxt försvarsmyndigheterna får planera in för åren utanför beslutade budgetpropositioner 
behöva ske en kontinuerlig dialog mellan regeringen och myndigheterna under den period då de 
ekonomiska planeringsramarna inte ännu är fastställda.  

 

Planeringsförutsättningar för stödet till Ukraina 
Rysslands invasion i Ukraina medför att FMV under budgetunderlagsperioden kommer beröras av 
Sveriges stöd till Ukraina. Bland annat kommer FMV på uppdrag av Försvarsmakten 
ersättningsanskaffa den försvarsmateriel som Sverige skänker till Ukraina. FMV bedömer att 
stödet till Ukraina kan komma att utvecklas de kommande åren, eventuellt genom gemensamma 
upphandlingar med den ukrainska staten.  

Ändringsbudgetar under 2022 och 2023 har inneburit ekonomiska tillskott med tillhörande 
beställningsbemyndiganden för stärkt försvarsförmåga och ersättningsanskaffning av materiel som 
har skänkts till Ukraina under innevarande år.  

Då anskaffning av materiel är en process i flera steg, innebärandes förhandling, kontraktering, 
produktion och slutligen leveranser, är det i de flesta fall inte möjligt för FMV att genomföra en 
återanskaffning som leder till ekonomiskt utfall under samma budgetår som beslutet fattas.  

Utöver ekonomi för innevarande år med tillhörande beställningsbemyndiganden behöver 
Försvarsmakten och FMV planeringsramar för det totala beloppet för anskaffning av den materiel 

                                                 
7 Ekonomistyrningsverket, Metod för att klassificera och beräkna försvarsutgifter utifrån Natos definition, dnr 2022-00831, 2022-10-18 
8 Regeringsbeslut 12, Uppdrag till Försvarsmakten att föreslå anslagsökningar för det militära försvaret, Fö2022/00125 (delvis), 
Fö2022/00324, 2022-03-24.  
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som överlåtits till Ukraina. Kommande ändringsbudgetar bör av den anledningen särskilt beakta 
att den årsvisa fördelningen av finansieringsbeloppen sker på sådant sätt att regeringens vilja kan 
verkställas.  

Översyn av FMV:s myndighetsanslag  

En viktig förutsättning för att underlätta arbetet med den föreslagna utökningen av materiel-
anskaffningar till Försvarsmakten är att verksamheten bedrivs effektivt. En central åtgärd för att 
effektivisera verksamheten vid FMV är att anslagspost 1:11.4 och 1:11.5 slås samman till en 
anslagspost, vilket FMV har lämnat en framställan om till regeringen.9 Grunden är att kunna 
säkerställa att FMV kostnadseffektivt kan genomföra leveranser enligt investeringsplanen genom 
att omfördela och optimera resurser på ett gynnsamt sätt.  

FMV föreslår också att fokus flyttas till att utöka och säkra uppföljningsprocessen i enlighet med 
hur regeringen styr myndigheten. Genom detta finns möjligheter att följa myndighetens arbete och 
säkra effektiviteten, till exempel genom att särskilja rena förvaltningskostnader från direkta 
projektkostnader och att utveckla effektivitetsmått som bättre motsvarar regeringens krav.  

Anslagspost 1:11.4 bör framöver heller inte vara föremål för regeringens materielbeslut, såsom 
gäller idag. En indikativ planering för ap. 1:11.4 bör istället vara tillräcklig att kunna redovisa i 
Försvarsmaktens objektsredovisning för samhällsinvesteringar till regeringen. Anslagspost 1:11.4 
bör heller inte sammankopplas med specifika materielanskaffningar i Försvarsmaktens 
investeringsplan utifrån följande skäl.  

I objektsredovisningarna ingår ekonomi från både anslagspost 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser 
och anslagspost 1:11.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen. I regeringens materielbeslut bestäms en 
total ekonomi omfattande bägge anslagsposterna. Detta skapar en onödig låsning då förändringar i 
materielplaneringen och därmed nivån för ap. 1:11.4 kräver ett nytt regeringsbeslut, trots att 
förändringen ryms inom den ekonomi som redan anvisats FMV under ap. 1:11.4. Samtidigt, behov 
av utökade medel under ap. 1:11.4 kan uppstå, exempelvis då anskaffningar försenas, med följden 
att ekonomi saknas på ap. 1:11.4 för de år som anskaffningen förskjuts till.  

Behov av ytterligare åtgärder  
Ett snabbt uppbyggande av försvarsförmåga och ökat fokus på försörjningssäkerhet kommer 
kräva ytterligare acceleration i arbetet med att leverera materiel till Försvarsmakten, vilket i sin tur 
kräver att ansvarsmässiga och tidsmässiga förutsättningar behöver ges till myndigheterna för att 
genomföra sina uppdrag. En transparent och kontinuerlig dialog mellan FMV, Försvarsmakten, 
regeringen och Försvarsberedningen behöver föras så att en stärkt försvarsförmåga genom tillväxt 
kan ske även under den period då de ekonomiska planeringsramarna inte ännu är fastställda. För 
att säkerställa att den föreslagna materiella tillväxten om två procent av BNP kan ske till år 2026 
behöver Försvarsmakten få erforderliga planeringsförutsättningar så att beställningar till FMV kan 
läggas i tid, redan 2023. Delegerade beslutsmandat till myndigheterna bör ske inom flera områden 
för att säkerställa att rätt beslut fattas på rätt nivå.  

                                                 
9 22FMV6334-8, Framställan om anslagssparande, anslagskredit, sammanslagning av anslagsposter samt tidiga beslut, 2022-11-02. 
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FMV föreslår att nedan åtgärder vidtas för att säkerställa att tillväxten av försvarsförmåga kan ske i 
enlighet med riksdagens och regeringens ambitioner.  

Beloppsgränsen för Försvarsmaktens bemyndigande vad gäller materielbeslut bör höjas från 200 
miljoner kronor till 1 000 miljoner kronor.  

FMV bör ges möjlighet att delta i det näringslivsråd som regeringen har inrättat för totalförsvar 
och krisberedskap, utifrån att FMV aktivt arbetar med att stärka försörjningsberedskapen inom 
materielområdet och därför kan komplettera rådet, vad gäller rådgivning och informationsutbyte. 

 

Effektiva processer och arbetssätt  

Investeringsplaneringen 
Fokus för det myndighetsgemensamma arbetet under hösten 2022 har legat på hanteringen av 
både behovet av utökade anskaffningsvolymer och vidmakthållande samt implementering av den 
med Försvarsmakten myndighetsgemensamma överenskommelsen avseende uppdelning av den 
förutsättningsskapande verksamheten10 i relevanta anslagsposter. Det är viktigt att denna 
implementering nu fortsätter och slutförs under innevarande år.  

Arbetet med att se över och renodla gränssnittet vad gäller ansvar mellan FMV och 
Försvarsmakten kommer att behöva fortsätta under kommande år.  

Processen för planering och prioritering av den förväntat utökade produktionsvolymen i 
materielanskaffningen, utgår fortsatt från både befintliga materielförsörjningsprinciper och design to 
cost-perspektivet11 inom de av regeringen givna ekonomiska ramarna. Planeringen behöver 
innefatta materielförsörjningens tidiga faser, såväl tekniskt som kommersiellt innan upphandling, 
samt identifierade förslag till samarbeten med internationella parter, för att både upprätthålla 
kostnadseffektivitet och säkerställa långsiktiga försörjningslösningar. Viktigt är också att säkerställa 
formerna för den övergripande systemplaneringen i relation till befintliga och nya materielsystem. 
Den ekonomiska planeringen ska ta sin utgångspunkt i respektive myndighets ansvarsområden och 
med hänsyn till dispositionsrätten för respektive anslagspost. De med Försvarsmakten utarbetade 
definitioner och kriterier för fördelning av objekt och uppdrag på anslagsposter är här en viktig 
grund.  

En för FMV viktig arbetsprincip under hösten har varit att upprätthålla en god följsamhet mot 
Försvarsmaktens operativa behov och materielplanering, parallellt med arbetet att löpande 
analysera förändringar i produktionsläget för att kunna identifiera behov av korrigeringar av 
investeringsplan och FMV:s leveransplan. För att FMV ska klara den kommande materiella 

                                                 
10 Innefattar materielförsörjningsrelaterade uppgifter som FMV svarar för som stöd till Försvarsmakten att leverera 
operativ effekt, såsom kompetensförsörjning, infrastruktur och funktioner för att säkra stöd och leveranser till 
Försvarsmakten, vilka terminologiskt från och med 2023 utgör uppgifter, beställningar och leverabler enligt den 
finansiella styrmodellen. 
11 Planeringen utgår från principen om utformning av respektive uppdrag i enlighet med avdelad ekonomi i 
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förmågetillväxten krävs effektiva och ändamålsenliga processer och arbetssätt inom FMV, men 
även mellan FMV och Försvarsmakten.  

Detta gäller inte minst inom vidmakthållandeuppdrag som FMV utför på beställning av 
Försvarsmakten. Trots att ansvaret för dessa gick över till Försvarsmakten 2019, utgör de fortsatt i 
budgetunderlagsperioden en stor del av FMV:s verksamhet, både i finansiell omsättning och vad 
gäller personella resurser. Inom vidmakthållande är nuvarande arbetsmetoder mellan 
myndigheterna ineffektiva och bidrar till långa beredningstider. Myndigheterna behöver se över 
hur beställningar utformas och ansvar delegeras. FMV vill betona att detta är en pågående 
utveckling inom ramen för nuvarande ansvarsfördelning. 

Sammanfattningsvis, arbetet med planeringen, genomförandet och vidmakthållandet av 
investeringarna behöver fortsatt effektiviseras. Det gäller såväl myndigheternas gemensamma 
arbetssätt och interna beredningstider som FMV:s underlag och förslag samt Försvarsmaktens 
kravställningar. Problematisering och kravglidning kommer inte vara möjligt och nationella särkrav 
behöver minimeras, om takten i tillväxten ska kunna uppnås. Ett myndighetsgemensamt arbete 
pågår därför med syftet att effektivisera, korta ledtider, öka förutsägbarhet och skapa långsiktighet 
i materielförsörjningen.  

Ökad efterfrågan på försvarsmateriel 
FMV bedömer att en ökad efterfrågan på försvarsmateriel, såväl inhemsk som utländsk, innebär 
större konkurrens om försvarsindustrins tillgängliga kapacitet. Sveriges kommande medlemskap i 
Nato kommer också att påverka såväl arbetssätt som vilken materiel som anskaffas. Det kommer 
också innebära nya och ökade möjligheter till samarbete inom materielområdet och för försvars-
industri i Sverige. Förberedelser behöver också göras också för att snabbt kunna förse Sveriges 
försvar med den materiel som behövs i ett ytterligare försämrat omvärldsläge. 

Fokus på tid är och förblir en viktig faktor: de länder som inte snabbt går till beslut om 
anskaffning riskerar att få vänta på offerter från och avtal med försvarsföretagen, och därmed inte 
få leveranser i tid. För att säkra leveranserna till Försvarsmakten ser FMV att det finns behov av 
att samverka och optimera efterfrågad produktion med andra länder i syfte att industrin ska kunna 
hantera den volym av materiel som efterfrågas. De i Sverige verksamma försvarsföretagen är med 
sina kritiska kompetenser och verksamhet samt professionalism en stor tillgång, och behöver bidra 
till leveranserna av de efterfrågade materielbehoven. Det är därför ytterst viktigt att lagda 
beställningar kan levereras enligt avtal och att produktionsförutsättningar vid företagen kan 
möjliggöras. 

Det kvarstår dock utmaningar med de globala försörjningskedjorna, bland annat till följd av covid-
pandemin och det pågående kriget i Ukraina, vilket kan påverka takten för den kommande 
materiella tillväxten och uppbyggnaden av försvarsförmågan. Bristen på såväl tekniska 
komponenter som råvaror av olika slag, samtidigt som priserna på bland annat drivmedel och el 
har ökat, kommer att vara en utmaning under perioden. Det kvarstår dessutom stora utmaningar 
inom transportområdet vad gäller brist på transportkapacitet, containrar och nedstängningar i vissa 
hamnar. 
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FMV:s beredskapsarbete 
FMV är en aktör i totalförsvaret med uppgiften att leverera materiel och tjänster till 
Försvarsmakten i samtliga beredskapsnivåer. FMV kommer under budgetperioden fortsätta 
arbetet med att utveckla myndighetens beredskapsplanering för att säkerställa myndighetens 
förmågor vid fredstida kriser samt inför och vid höjd beredskap. Bland annat har en central 
beredskapsfunktion inrättats för en sammanhållen planering av FMV:s arbete. I arbetet ingår bland 
annat de fokusområden som Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
bedömer bör prioriteras inom ramen för beredskapsplaneringen för ett samlat och funktionellt 
totalförsvar.12 

FMV kommer under budgetperioden att fortsätta myndighetens arbete att säkerställa kritiska 
kompetenser vid industrin under höjd beredskap. Arbetet sker löpande i nära samverkan med 
bland annat Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Totalförsvarets 
plikt- och prövningsverk. 

FMV har analyserat och beräknat finansieringsbehovet för att genomföra myndighetens 
nödvändiga satsningar inom beredskapsområdet. Under perioden 2024-2026 handlar det i 
huvudsak om att öka robustheten i FMV:s informationssystem, öka förmågan till säker 
kommunikation både internt och med externa aktörer samt stärka myndighetens förmåga att 
genomföra kritisk verksamhet i samtliga beredskapsnivåer. Vidare kommer fortsatta satsningar på 
utbildning och övning inom beredskapsområdet att behöva ske. FMV gör därmed samma 
bedömning av anslagsbehov för tillgänglighet och beredskap som redovisades i myndighetens 
yttrande på Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden.13 

 

Risker i materielförsörjningen 
Enligt regleringsbrevet för 2023 ska FMV utveckla metoder för att identifiera, värdera och hantera 
risker i materielförsörjningen. Uppdraget omfattar såväl interna som externa projektrisker, och 
redovisning ska ske senast den 1 mars 2023. Nedan utgör FMV:s redovisning. 

Utgångspunkter 
Att identifiera, värdera och hantera risker i materielförsörjningen är centralt för FMV och 
kontinuerlig samverkan sker med Försvarsmakten i dessa frågor, på olika nivåer och med olika 
fokus beroende på tilldelat mandat inom respektive myndighet.  

I materielförsörjningen finns risker i alla skeden, men tar sig olika uttryck beroende var riskerna 
uppstår, vilket också påverkar riskhanteringsalternativen. Större anskaffningsprojekt innefattar 
olika grader av utveckling, och kan utifrån materielsystemens livscykel indelas i sex huvudsakliga 
skeden: koncept, förberedelse, anskaffning, produktion, vidmakthållande och avveckling.  

                                                 
12 Handlingskraft. Handlingsplan för att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret 2021-2025. 
Försvarsmakten FM2021-l 7683:2, MSB MSB2020-l6261-3. 
13 22FMV6334-7, FMV:s yttrande avseende Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden, 2022-10-28. 
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FMV:s riskarbete behöver därmed innefatta olika perspektiv på risk, där riskhanteringsalternativen 
även ska vara giltiga för enklare anskaffningsuppdrag, det vill säga sådana med begränsad eller 
ingen utveckling. 

Interna och externa projektrisker 

FMV definierar intern projektrisk som risk som uppkommer i myndighetens eget arbete och 
processer för materielförsörjningen, där huvudsyftet är att skapa förutsättningar för att kunna 
lägga beställningar vid industrin utifrån väl grundade analyser och realiserbara förutsättningar vad 
gäller tid, ekonomi, förmåga och tekniskt innehåll enligt investeringsplanens ambition. Faktorer 
som påverkar interna projektrisker är exempelvis tillgång på adekvata kompetenser, kvalitet på data 
i stödsystem och myndighetens arbetsprocesser. 

Externa projektrisker är i sin tur risker som FMV inte ansvarar för, och som FMV inte kan 
påverka fullt ut. Det finns ett stort antal faktorer som påverkar de externa projektriskerna såsom 
exempelvis oförutsedda händelser i omvärlden, störningar i leveranskedjan hos leverantörer, 
justerade kravställningar från beställare, finansiella förutsättningar och makroekonomisk 
utveckling. FMV följer de externa riskerna genom att prognosticera innebörden av en identifierad 
avvikelse i förhållande till pågående och kommande produktion vad gäller tid, ekonomi, förmåga 
och tekniskt innehåll enligt investeringsplanens ambition. 
 

Metoder för att identifiera, värdera och hantera risker  
FMV nyttjar flera metoder för att identifiera, värdera och hantera affärsrelaterade, finansiella, 
tekniska och produktionsrelaterade risker i materielförsörjningen.  

Affärsrisker 

Med affärsrisker avser FMV de risker som kan uppkomma i samband med upphandling och 
kontraktering av leverantör inom ramen för följande faktorer: 

 Upphandlingsform, riktad eller i konkurrens, internationella samarbeten, m.m. 

 Landspecifika, politiska risker 

 Underleverantörer (till huvudleverantör) 

 Kontraktsform och dess påverkan på FMV:s index- och valutaexponering 

 Marknadsmässiga risker, såsom brist på komponenter, råvaror och transportutmaningar 

Vid upphandling i internationella samarbeten är risken för tidsmässiga fördröjningar ofta större än 
för uppdrag där egen upphandling sker. Orsaken till detta är komplexiteten som uppstår när flera 
nationer, med olika viljor och olika beslutsprocesser, ska teckna gemensamma avtal. Samtidigt, när 
väl ett avtal innefattande flera nationer är tecknat, har det oftast en positiv effekt genom att 
eventuella risker då fördelas på flera parter, vilket är ett sätt att hantera affärsrisken.  

Bedömning och hantering av affärsrisker ingår som en naturlig del av FMV:s upphandlingsarbete, 
där målet är att FMV alltid ska göra en god affär utifrån Försvarsmaktens behov på affärsmässiga 
grunder. FMV arbetar aktivt med att säkerställa att upphandling sker på ett affärsmässigt sätt. Som 
ett exempel på hur FMV arbetar för att minimera de affärsmässiga riskerna i våra upphandlingar 
kan nämnas den under 2022 utarbetade vägledningen kring affärsmodeller och kontraktsformer 
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som ger inriktning vid upphandling om vilken affärsmodell och kontraktsform som är bäst lämpad 
beroende på förutsättningar för aktuell affär.  

Finansiella risker och den makroekonomiska utvecklingen 

För att hantera finansiella risker och prisförändringar arbetar FMV och Försvarsmakten med 
riskhantering och riskavsättning som en grundläggande metod. Mot bakgrund av den 
makroekonomiska utvecklingen behöver myndigheterna förstärka arbetet med att analysera och 
minska riskerna. En viktig del i sammanhanget är fortsatt att göra adekvata riskavsättningar, vilka 
mot bakgrund av det osäkra läget behöver utökas inom ramen för arbetet med 
investeringsplaneringen. Till del har riskerna nu blivit verklighet, vilket minskar FMV:s köpkraft 
inom givna medel. 

Den aktuella makroekonomiska utvecklingen med stigande priser till följd av inflation, svagare 
krona och därtill ökade räntor under hösten 2022 har inneburit ökade finansiella risker i 
materielförsörjningen. FMV:s bedömning är att prisökningar är och kommer vara en realitet för 
materielförsörjningen under kommande år. FMV konstaterar att det finns en påverkan på 
kostnaden för både beställd och planerad produktion.  

FMV har under hösten i samband med arbetet att lämna stöd till Försvarsmaktens underlag för 
fortsatta politiska ställningstaganden på ett mer fördjupat sätt analyserat och bedömt risker för 
valuta, index och räntor och hur dessa ska hanteras i förhållande till befintlig leverantörsorderstock 
och FMV:s anslag 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser.  

Valutarisk gäller främst de kontrakt som har avtalade betalningar i annan valuta än svenska kronor 
vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala leverantörsorderstocken. FMV har bedömt 
påverkan av valutaexponering på myndighetens leverantörsorderstock vad gäller kostnadsökningar 
i ett löpande prisläge och hur det kan påverka den årliga prisomräkningen. FMV håller på att 
utveckla metodiken för att bättre göra riskbedömningar av valutaexponeringen, vilken bland annat 
innefattar kontraktsformer, styrning via riskkriterier samt analys och bedömning av framtida 
kostnadsutveckling. 

Inflationen påverkar priserna för köp av materiel, det sker direkt när FMV upphandlar ny materiel 
och via gällande index i redan ingångna kontrakt. Index kopplar mot ingångna kontrakt som har 
avtalade prisjusteringsklausuler vilka styr indexomräkningen. Det innebär att leverantörerna 
erhåller ersättning enligt kontraktet med uppräkning enligt gällande index i kontraktet. På samma 
sätt sker uppräkningen av investeringsanslaget utifrån bestämt försvarsprisindex (FPI) och ska på 
så sätt kompensera FMV för prisförändringar. FPI innehåller dock en tidsfördröjning mellan åren 
för beräkning respektive tillämpning, och kompensationen för prisökningarna sker därför med en 
viss fördröjning, vilket blir tydligt när de makroekonomiska förändringarna är stora och sker 
snabbt. Vidare använder FMV index i kontrakt med industrin som avviker från FPI, vilket 
ytterligare kan påverka riskerna och kostnaderna för materiel. Sammantaget innebär det 
eftersläpningar där intäkter via anslag och kostnader för anskaffningarna via industrins pris inte 
kommer följa varandra. FMV kommer löpande att arbeta med att förbättra myndighetens förmåga 
till att hantera och dämpa effekterna av förseningar, fördyringar och inflationseffekter. 
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Inom ramen för arbetet med finansiella risker analyserar FMV även nyttjandet av övrig kredit i 
förhållande till övriga finansieringskällor, i syfte att bedöma om utrymme för investeringar kan 
frigöras de år som övrig kredit är planerad att regleras genom anslagsavräkning.  

Tekniska risker 

Inom alla anskaffningsuppdrag finns mer eller mindre inslag av tekniska risker, men riskerna kan 
vara större för uppdrag som innefattar utveckling av ny förmåga. När en teknisk risk är ett faktum 
kan ett uppdrags genomförbarhet avseende förmåga, ekonomi och tid påverkas negativt. Ett sätt 
att förbygga tekniska risker är att aktivt ta del av och ligga i framkant av forskning och 
teknikutveckling, vilket FMV gör tillsammans med flera andra intressenter nationellt och 
internationellt. FMV hanterar tekniska risker redan i inledande skeden av uppdrag, bland annat 
genom att under koncept- och förberedelseskedet omsätta operativa krav och målsättningar till 
tydliga tekniska specifikationer som grund för konstruktionsunderlag, vilka i sin tur utgör 
förutsättning för anskaffning av materielobjektet. 

Vid utformning av konstruktionsunderlag är målet att de tekniska riskerna ska vara acceptabla och 
att produktionen ska kunna genomföras mot ställda krav och inom angiven tid och ekonomi. 
Under pågående produktionen kan förändringar av krav och målsättningar medföra att nya 
tekniska risker införs i produktionen, varför noggrann analys bör göras innan förändringar 
beslutas. Ytterligare sätt att minska tekniska risker är att anskaffa färdigutvecklad materiel, eller att 
anskaffa materiel där få modifieringar krävs. Eller med andra ord, att minska nationella särkrav för 
att på så sätt säkerställa att leverans möter ställda förmågekrav, till rätt kostnad och i rätt tid. 
 
Produktionsrisker 

Produktionsrisker kan uppkomma under produktionsskedet av ett uppdrag och kan ha en mängd 
orsaker som utlösande faktor som inträffat vid leverantören. Exempel på dessa faktorer är 
leveransstörning för insatsvaror, resursbrist i form av personal, felbedömning av tidsåtgång för 
produktionen och felbedömning av vilken förmåga som slutprodukten kommer nå vid leverans. 
För att kunna bedöma risken för om någon av riskerna kommer realiseras för FMV en tät och 
transparent dialog med leverantörerna kring företagens produktionsläge. Vidare använder FMV sig 
av det som benämns som ”successivmetoden” respektive EVM (Earned Value Management) för 
ett antal anskaffningsuppdrag.  

Successivmetodens fokus är att tidigt identifiera och reducera tids- och kostnadsdrivande risker 
genom sannolikhetslära, en strikt stegvis arbetsprocess, samverkan under ledning av neutral individ 
utgående från situationen och kunskapen vid analystillfället. Resultatet från riskanalysarbetet är 
underlag som beskriver förväntat utfall avseende kostnad och tid utifrån liggande planering, och 
dessutom redovisas dimensionerande riskfaktorer. Detta skapar möjlighet att bearbeta 
riskfaktorerna och därmed minska sannolikheten att riskerna inträffar. EVM i sin tur är en metod 
som syftar till att under ett projekts livslängd på ett strukturerat sätt bland annat bedöma både 
tidpunkt för leverans och faktisk slutkostnadsprognos, samt sammanfatta en objektiv lägesbild 
som beslut kan baseras på. 

Successivmetoden används i riskanalysarbetet inom två större marina anskaffningsprojekt och har 
resulterat i en produktionsmodell som bygger på uppdelning av produktionen i enskilda steg. 
Dessa steg bär i slutänden sammantaget mot en versionshantering för slutlig leverans till 



 
 

 

 

Ej sekretess  

 Ärendetyp Diarienummer Ärendetyp 

2023-03-01 22FMV6434-4 1.2 
 

 Ansvarigt område/Enhet Sida 

 Ledningsstaben 
Ekonomistaben 

17(42) 

 

Försvarsmakten. På så sätt kan FMV bedöma, kontrollera och styra att produktionskostnader och 
produktionstider kan uppnås, och därmed öka möjligheten till en ökad precision i kostnad och tid 
för leveranserna till Försvarsmakten.  

Resultaten av riskanalysarbeten vid FMV utgör underlag för åtgärder och eller förändringar 
syftande till att minimera sannolikheten eller minska konsekvensen av att någon av de identifierade 
riskerna inträffar. En åtgärd är att riskminimerande åtgärder föreslås, och här sker samverkan med 
såväl berörd industri som Försvarsmakten. Exempel på riskminimerande åtgärder kan vara 
förändringar i kravställningen, nya tekniska lösningar eller förändrade beslut avseende tid och 
ekonomi. 

I det fall befarad risk har konstaterats kan det finnas behov av att utlösa förberedd 
alternativplanering för att på bästa sätt säkerställa Försvarsmaktens operativa förmåga. 
Alternativplanering förbereder Försvarsmakten och FMV tillsammans, och denna behöver även 
uppdateras löpande beroende på hur anskaffningsuppdragen utvecklas. 

FMV genomför även omfattande verifierings- och valideringsarbete (VoV) för flertalet 
anskaffningsuppdrag. Detta är en viktig del i processen att hantera och bedöma risker i 
materielförsörjningen. VoV medför att FMV tidigt kan identifiera och omhänderta risker så att 
materielen som levereras till Försvarsmakten både uppfyller de krav som är satta och är säker för 
användaren. Till följd av att omfattningen av årliga leveranser kommer öka kraftigt kommande år 
kommer VoV-verksamheten behöva tillväxa numerärt för att omhänderta det samlade behovet. 

En summering av identifierade risker inom de vid FMV pågående större projekten återfinns i 
FMV:s separata redovisning av större projekt.14 

Riskavsättningar i investeringsplanen  
Som framgår under avsnitt Finansiella risker och den makroekonomiska utvecklingen ovan är ett 
angreppssätt för att hantera framtida bedömda risker att göra viss riskavsättning i 
investeringsplanen. Här är det centralt att riskavsättningen kontinuerligt prövas för den period 
som behovet bedöms kunna uppstå. En riskavsättning som inte är rätt dimensionerad eller är 
placerad fel i tid, tar upp ekonomiskt utrymme, vilket kan resultera i att andra uppdrag behöver 
planeras in senare i perioden. Därtill innebär en riskavsättning som inte inträffar, vilket i sig är 
positivt, att ett anslagsunderutnyttjande kan riskera att uppstå för det aktuella året.  

Under hösten 2022 har FMV, i arbetet med Försvarsmaktens råd inför fortsatta politiska 
ställningstaganden, analyserat projekt med större ekonomisk omslutning och uppdaterat 
myndighetens riskbedömningar för dessa. Analysen gjordes i nära dialog med Försvarsmakten. 
Resultatet har beaktats både i riskavsättningen i investeringsplanen, men också medtagits i de 
ekonomiska beräkningar som utgjort grunden för den ekonomi som bygger upp den materiella 
förmågan svarande mot en tillväxt till två procent av BNP rörande försvarsanslagen. 

Fortsatt utveckling av risker i materielförsörjningen 
FMV kommer fortsatt utveckla hantering av risker i materielförsörjning och detta bland annat 
genom att tydliggöra interna mandat och verksamhetsregler. Vidare nyttjas TRIP (tillämpad 

                                                 
14 23FMV6434-5 Särskilda redovisningar över FMV:s större projekt och leveransplaner (sekretess), 2023-03-01 
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realisering av investeringsplanen) i nuläget som en metod att tidigt identifiera och åtgärda risker i 
materielförsörjningen. FMV överväger att implementera TRIP i FMV:s stödsystem, och om så 
sker kommer åtgärden bidra till att löpande och enklare kunna konsolidera olika risker i 
materielförsörjning. Målet är att förbättra den samlade riskbedömningen, inklusive åtgärder, för 
myndighetens strategiska inriktning och beslutsfattande. 

 

FMV:s yttrande över Försvarsmaktens investeringsplan 
FMV har besvarat Försvarsmaktens hemställan om ett yttrande på förslag till investeringsplan för 
materiel och anläggningar för åren 2024-203515 vad gäller genomförbarheten av såväl beställda och 
planerade uppdrag under finansiering av FMV:s anslag 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser som 
direkta projektrelaterade tillhörande kostnader för FMV:s resurser under anslag 1:11.4 Direkta 
utgifter i materielanskaffningen. 

FMV har granskat investeringsplanen vad gäller både producerbarhet och realiserbarhet i det 
rådande tillväxtperspektivet, vilket inkluderar säkerställandet av beslutad stärkt försvarsförmåga till 
2026, samt granskat Försvarsmaktens underlag ur ett faktaperspektiv. FMV har bedömt 
investeringsplanen med utgångspunkt från principen design-to-cost och även i förhållande till FMV:s 
kostnader och leveransplan. FMV:s yttrande omfattar inte bedömningar om eventuella 
konsekvenser för Försvarsmaktens operativa förmåga. FMV har även lämnat stöd till 
Försvarsmakten vad gäller objektsramar inom stridsflyg- och undervattensområdet.  

FMV lämnar ett yttrande i två delar, utifrån Försvarsmaktens budgetunderlag och förslagen till 
investeringsplan i bilaga 1 respektive 2.  

Försvarsmakten förslag på utökad ekonomi mot två procent av BNP i BU2024, bilaga 1 

FMV bedömer att de av Försvarsmakten föreslagna uppdragen är producerbara till sin huvuddel. 
För vissa uppdrag behöver dock en viss omfördelning mellan år ske för planerat ekonomiskt utfall 
i syfte att dessa uppdrag ska vara helt realiserbara. Detta kräver ett fortsatt arbete mellan 
myndigheterna. 

Avseende anslagsposten 1:11.4 delar FMV Försvarsmaktens bedömning att inga ytterligare medel 
behöver avsättas år 2024. För perioden 2025 och framåt bedömer FMV att ytterligare finansiering 
krävs (framgår av tabell 11 i avsnittet om anslagsutveckling, se sid 36). Dessa äskanden är helt i 
linje med de medel som FMV tidigare angivit som behov i samband med myndighetens yttrande 
på Försvarsmaktens råd inför fortsatta politiska ställningstaganden.16  
 
Investeringsplan ingående i Försvarsmaktens BU2024, bilaga 2 

FMV bedömer att Försvarsmaktens investeringsplan, ingående i Försvarsmaktens budgetunderlag 
för 2024 bilaga 217, för anslagsposterna 1:3.1 samt 1:11.4 är genomförbar i sin helhet. 

                                                 
15 22FMV6434-3, FMV:s yttrande över genomförbarheten av Försvarsmaktens förslag till investeringsplan i budgetunderlaget för 2024, 
2023-02-22 (Sekretess). 
16 22FMV6334-7, FMV:s yttrande avseende Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden, 2022-10-28. 
17 FM2022-10372:9, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2024 med särskilda redovisningar, 2023-02-28. 
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FMV bedömer att ansatt nivå för finansiering av direkta utgifter i materielanskaffningen 1:11.4 i 
Försvarsmaktens investeringsplan är tillräcklig för att planen ska vara producerbar. 
 
Sammanfattningsvis bejakar FMV att anslag 1:3 inplaneras i sin helhet fram till 2026, vilket skapar 
förutsättningar för tillväxt och leveranser. 
 

Större projekt och FMV:s leveransplan 
FMV ska enligt regleringsbrev för 2023 lämna en lägesredovisning av pågående större 
materielprojekt. Ett urval väsentligare större projekt redovisas i separat skrivelse18 (sekretess).  

I samband med inlämnandet av FMV: budgetunderlag för åren 2024-2026 redovisar FMV 
myndighetens aktuella bedömning för ett antal finansiellt större materielprojekt (uppdrag) 
ingående i objekt, vilka bemyndigats av regeringen inom ramen för FMV:s anslagspost 1:3.1 
Leverantörsutgifter för leveranser. 

Syftet med redovisningen är att ge regeringen en rättvisande och aktuell bild för de materielprojekt 
vars utveckling avseende kostnadsbild och leveranstakt har påverkan på Försvarsmaktens 
förmågeutveckling och investeringsplanering.  

Vidare är FMV:s avsikt att redovisningen ska utgöra underlag inför fortsatta framtida 
överväganden i planeringsverksamheten mellan Försvarsmakten, FMV och Regeringskansliet. 

FMV har under 2022 fortsatt myndighetens utveckling av en samlad leveransplan utifrån 
Försvarsmaktens investeringsplaneringsarbete vad gäller såväl befintliga och planerade 
beställningar och uppdrag. Leveransplanen redovisas i den ovan refererade skrivelsen (sekretess). 

Leveransplanen speglar Försvarsmaktens investeringsplan, IP24. 
 

 

Verksamhetspåverkande uppgifter 
FMV är dimensionerat för att i första hand stödja Försvarsmakten i den förmågeuppbyggnad som 
nu sker inom det militära försvaret. Samtidigt ökar även andra delar av FMV:s verksamhet i 
omfattning (se nedan och sid 24 ff).  

Det innebär att de uppdrag som FMV får utöver detta kommer att påverka den verksamhet som 
FMV bedriver för att stödja Försvarsmaktens förmågeutveckling. Det kommer därför krävas 
särskilda överväganden innan myndigheten kan ta sig an fler uppgifter utöver de som står i 
myndighetens instruktion även om de skulle vara finansierade.  

 

                                                 
18 23FMV6434-5 Särskilda redovisningar över FMV:s större projekt och leveransplaner (sekretess), 2023-03-01 
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Sveriges medlemskap i Nato 
Sveriges medlemskap i Nato innebär ett ökat åtagande från FMV som helhet och kommer även 
innebära nya möjligheter och utmaningar för kompetensförsörjningen. FMV deltar redan idag i ett 
flertal projekt och initiativ. I Nato finns ambitioner och förväntningar som kommer att både kräva 
och leda till ett utökat aktivt svenskt deltagande i ytterligare kommittéer och arbetsgrupper, inte 
minst vad gäller upphandlings- och informationssäkerhetsfrågor.  

FMV konstaterar att ett svenskt medlemskap i Nato kommer att medföra olika typer av effekter 
för utvecklingen av svensk materielförsörjning, interoperabilitet och försörjningstrygghet, vilket 
kommer att behöva hanteras. Vissa åtgärder, såsom att sända ut personal till för myndigheten 
strategiska positioner inom Nato, avser FMV påbörja snarast. FMV kommer löpande bistå och 
informera Regeringskansliet kring myndighetens fortsatta Nato-arbete, närmast i svar på 
regleringsbrevsuppdrag19.  

En fråga som bör hanteras skyndsamt och under tiden som Sverige innehar invitee-status är 
finansieringen av internationella kvalitetskontroller (Government Quality Assurance, GQA) till 
Natomedlemsländer. Idag fakturerar FMV utländska statliga kunder enligt bilaterala 
kvalitetssamarbetsavtal. När Sverige blir medlem i Nato kommer FMV i enlighet med Natos 
regelverk att tillhandahålla GQA-tjänster kostnadsfritt till samtliga medlemsländer. På 
motsvarande sätt blir liknande tjänster kostnadsfria för FMV att nyttja i den stat Sverige vänder sig 
till. FMV erfar att Sveriges invitee-status har lett till en förväntan på att Sverige redan nu 
tillhandahåller denna tjänst kostnadsfritt.  

Regeringen bör därför ge myndigheten möjligheten att finansiera GQA-uppdrag till 
Natomedlemsländer på anslagspost 1:11.5 som en tillfällig lösning fram till dess att Sverige 
formellt har blivit medlem i Nato. 

I myndighetens tillväxtplanering har FMV beräknat och inkluderat de tillkommande kostnader och 
behov av årsarbetskrafter som väntas följa av ett svenskt Natomedlemskap. FMV kommer att 
återkomma i kommande budgetunderlag, efter samverkan med Försvarsmakten, om utvecklingen 
och ett eventuellt ytterligare behov av finansiering. 

Lagstiftningen kring säkerhetsskyddsområdet 
För att i nära samverkan lösa ut de utmaningar som är resultatet av ny säkerhetsskydds-
lagstiftning, och som en konsekvens av Försvarsmaktens tolkning av denna, har 
myndighetssamverkan mellan FMV och Försvarsmakten intensifierats under hösten 2022. 

Gällande regelverk, där FMV måste inhämta samråd från Försvarsmakten innan säkerhetsskyddad 
upphandling (SUA) kan genomföras, behöver ses över. Nuvarande hantering ger orimligt långa 
ledtider inför en upphandling, vilket skapar stora förseningar i materielförsörjningsprocessen. En 
alternativ modell för erforderlig bedömning och kontroll av SUA måste utvecklas mellan 
myndigheterna.  

                                                 
19 23FMV252-3, Utvecklad materielförsörjning i Nato, 2023-03-01. 
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Ett kommande svenskt Natomedlemskap kan också medföra behov av krav på ändringar i 
gällande nationella regelverk för säkerhetsskydd, vilket i sin tur kan komma att påverka hur FMV 
kravställer industrisäkerhetsskydd inom ramen för SUA-hanteringen. 

I dagsläget har FMV inte identifierat några utökade uppgifter vad avser myndighetens roll som 
nationell industrisäkerhetsmyndighet (DSA). Däremot kan ett kommande Nato-medlemskap 
medföra ett större antal uppdrag till försvarsindustrin och att omfattningen av internationella 
försvarsmaterielsamarbeten ökar. I sin tur kan detta med stor sannolikhet innebära att FMV som 
DSA kommer i en större omfattning än tidigare att behöva kontrollera och verifiera 
säkerhetsskydd hos svensk försvarsindustri, för att kunna utfärda säkerhetsintyg. 

Uppgift som samrådsmyndighet för utländska direktinvesteringar 
Lagen gällande utländska direktinvesteringar förväntas träda i kraft under fjärde kvartalet 2023.  
I den händelse att FMV:s förslag att utgöra obligatorisk samrådsmyndighet20 bejakas och beslutas 
av regeringen, kommer behovet av beredningsresurser hos FMV öka under kommande 
budgetunderlagsperiod. 

ISP har erhållit äskade medel för sin roll som kontaktpunkt för utländska direktinvesteringar, 
inklusive det myndighetssamarbete som pågår vad gäller identifiering av skyddsvärda produkter 
och entiteter. Detta innebär att en avgiftsfinansiering av FMV:s kostnader i det myndighets-
gemensamma arbetet därmed är säkrade i ett första skede.  

Utifrån utvecklingen kommer FMV att återkomma till frågan om samrådsmyndighetsuppgiften i 
kommande budgetunderlag. 

Cybersäkerhetscertifiering 
Genom regeringens beslut är FMV nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering från och 
med 28 juni 2021. FMV:s uppgift som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering är att 
utöva tillsyn över att bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering 
(EU:s cybersäkerhetsakt och tillhörande genomförandeakter) och kompletterande nationell 
lagstiftning efterlevs. Tillsynen omfattar certifierade produkter och tjänster som används inom de 
flesta samhällssektorerna. Tillsynsverksamheten riktar sig mot tillverkare och leverantörer samt 
certifieringsorgan inom olika områden, oavsett inom vilka sektorer som produkterna eller 
tjänsterna används.  

FMV har därmed ett ansvar som kompletterar myndighetens befintliga kärnverksamhet och 
föranleder en särskild finansiering. FMV har inrättat en särskild organisationsenhet för 
verksamheten genom Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering, ICC. FMV har under anslag 
1:11 Försvarets materielverk tilldelats en särskild anslagspost för tillsynsverksamheten.  

FMV:s nya uppgift som nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering omfattar certifierade 
produkter och tjänster som används inom de flesta samhällssektorerna. Tillsynsverksamheten 
riktar sig mot tillverkare och leverantörer inom olika områden oavsett inom vilka sektorer som 
produkterna eller tjänsterna används. Vidare är ansvaret för cybersäkerhet uppdelat på flera olika 

                                                 
20 21FMV1086-38:1, Svar på remiss av betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar, SOU2021:87, 2022-02-18. 
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utgiftsområden i statens budget. Därför föreslår FMV att finansieringen bör ske från andra anslag 
än de som berör det militära försvaret och från andra utgiftsområden än utgiftsområde 6. 

Den nationella myndigheten för cybersäkerhetscertifiering får enligt regeringens styrning ta 
ut avgifter för sin verksamhet men får inte disponera intäkterna. Därför kvarstår FMV:s tidigare 
bedömning att verksamheten kommer att vara anslagsfinansierad i sin helhet under perioden 2024-
2026. Avgifternas omfattning är under det pågående utvecklings- och implementeringsarbetet svår 
att uppskatta. Först när antalet certifikat och kontrollorgan är kända kan storleken på 
avgiftsinkomsterna beräknas. 

FMV har bedömt behovet av finansiering utifrån den utveckling som kommer att ske för 
verksamheten under budgetperioden. I bedömningen har ingått den pågående utvecklingen av det 
europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering genom cybersäkerhetsakten, bland annat 
utvecklingen av certifieringsordningar21 och det genomslag kravet på cyberscertifiering kan komma 
att få på en rad olika samhällsområden. Det innefattar även certifierade kommersiella produkter 
som används inom säkerhetskänslig verksamhet och det övriga totalförsvaret.  

FMV:s ansvar för tillsynsverksamhet inom cybercertifieringsområdet kommer även innebära en 
omfattande samverkan med andra berörda myndigheter i Sverige, aktörer inom EU och 
myndigheter i andra medlemsstater. 

FMV:s bedömning i föregående budgetunderlag för perioden 2023-2025 att myndighetens 
tillsynsverksamhet behöver växa personellt kvarstår därmed. En successiv rekrytering kommer att 
ske under 2024-2026, förutsatt att erforderliga finansiella medel tilldelas. Nedan angivna 
finansieringsbehov utgör FMV:s bedömning om vad som minst beräknas kan komma att krävas 
för att Sverige ska kunna fullgöra sina nationella skyldigheter enligt EU:s cybersäkerhetsakt. 

Eftersom uppgiften är ny är det svårt att bedöma dels hur snabbt kompetensen kan byggas upp 
inom FMV, dels hur kraven på verksamheten kommer att utvecklas. FMV bedömer att det inte 
finns utrymme att finansiera verksamheten inom ICC genom FMV:s befintliga anslag utan att det 
negativt inverkar på myndighetens övriga förvaltningsuppgifter och kärnverksamhet, vilket riskerar 
en försämrad förmåga för FMV att realisera Försvarsmaktens investeringsplan i enlighet med 
fattade politiska beslut. 

FMV lämnar på grund av osäkerheterna ett förslag på ökad finansiering för endast år 2024. FMV 
vill dock understryka att myndighetens bedömning är att ytterligare finansiering kommer att krävas 
i budgetperioden för att FMV ska kunna leva upp till kraven på att vara tillsynsmyndighet genom 
ICC, och kommer därför behöva återkomma till frågan om fortsatt finansiering i budgetunderlaget 
för 2025-2027. 

När verksamheten är fullt uppbyggd är bedömningen idag att den behöver uppgå till cirka 25 
årsarbetskrafter och cirka 40 miljoner kronor. För 2024 bedömer FMV att kostnaderna beräknas 
uppgå till 30 miljoner kronor (cirka 18 årsarbetskrafter) för att fortsätta utvecklingen mot fullt 
uppbyggd verksamhet. Utifrån osäkerheten i utvecklingen kan det finnas skäl för FMV att till 

                                                 
21 Tre certifieringsordningar för IT-produkter (EUCC), molntjänster (EUCS) och 5G (5GCS) är under utveckling och 
kommer fastställas i EU i genomförandeakter. 



 
 

 

 

Ej sekretess  

 Ärendetyp Diarienummer Ärendetyp 

2023-03-01 22FMV6434-4 1.2 
 

 Ansvarigt område/Enhet Sida 

 Ledningsstaben 
Ekonomistaben 

23(42) 

 

regeringen återkomma i frågan även utanför den formella processen genom budgetunderlag. (Se 
även sid. 26). 

 

Kompetensutveckling och FMV:s utökade myndighetskostnader  

Den materiella tillväxten inom försvarsområdet innebär stora krav på FMV. Inom ramen för 
myndighetens verksamhet och förvaltning kommer kompetensförsörjning, utvecklad 
lokalförsörjning och arbetsmiljö samt verksamhetsmässig digitalisering fortsatt att vara i fokus 
under kommande budgetperiod. Verksamheten ska bedrivas robust, ändamålsenligt och effektivt, 
ge god leveransförmåga, och omhänderta höjda beredskapsnivåer samt kunna hantera framtida 
teknologier och omställningar. Den redan höga rekryteringstakten som pågått inom myndigheten 
sedan 2020 kommer att behöva fortsätta kommande år. 

Beräkningarna över FMV:s myndighetskostnader för den kommande budgetperioden 2024-2026 
har skett i samband med myndighetens ekonomiska planering inom ramen för höstens arbete med 
Försvarsmaktens underlag för fortsatta politiska ställningstaganden och utökade anslagsramar för 
kommande budgetperiod.  

Avsikten är att säkerställa att den finansiella nivån för anslag 1:11 kan möta de utökade kraven på 
FMV:s samlade verksamhet och uppgifter, och därmed kan säkra genomförbarheten av 
Försvarsmaktens investeringsplan. I planeringen ingår förutom anslagspost 1:11.5 även de 
indirekta kostnaderna för förvaltningen inom materielförsörjning och tjänster under FMV:s 
anslagsposter 1:3.1 respektive 1:11.4 samt Försvarsmaktens anslagsposter 1:1.3 och 1:3.2. 

För att kunna hantera kommande förmågetillväxt behöver FMV växa, och det i konkurrens med 
marknaden i övrigt. För FMV är de interna personella resurserna gränssättande för myndighetens 
kapacitet att genomföra myndighetens verksamhet. I höstens arbete kring stärkt förmågetillväxt 
har medelsbehovet beräknats utifrån Försvarsmaktens förslag till materielanskaffningar och 
vidmakthåll samt vilket behov av personal detta medför, tillika FMV:s bedömning om 
resursbehovet är möjligt att rekrytera i rätt tid och på rätt plats.  

FMV:s målsättning om en tillväxt på cirka 700 årsarbetskrafter till cirka 2 900 medarbetare under 
perioden fram till 2027 innebär de facto krav på ökad effektivitet i verksamheten och att 
kostnaderna för personal inte ökar i förhållande till kostnaderna för anskaffning och 
vidmakthållande. För att FMV ska lyckas med den planerade personaltillväxten behöver 
myndigheten aktivt arbeta med att attrahera, rekrytera, utbilda och behålla personal. Detta i en 
period då det fortfarande råder stor konkurrens på arbetsmarknaden.  

I en period av personell tillväxt sker även naturligt avgångar. Detta innebär att kompetens-
sammansättningen kommer att förändras under kommande år, vilket både medför risker och 
möjligheter. FMV kommer därför löpande granska och utveckla både verksamhet, 
kompetensbehov och arbetssätt i syfte att kontinuerligt effektivisera verksamheten. Mot bakgrund 
av detta bedrivs nu ett omfattande utvecklingsarbete på FMV under namnet Ett FMV, vars syfte 
är att skapa en effektivare myndighet som kan leverera enligt uppdragsgivares krav.  
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FMV behöver under budgetperioden även fortsätta arbetet med att säkerställa utvecklingen och 
anpassningen av myndighetens förvaltning. Den personella tillväxten kommande år innebär behov 
av finansiering för tillkommande kostnader, vilka bland annat rör volymbaserade kostnader för 
lokaler och IT, såsom datorer med tillbehör, licenser, mobiltelefoni samt IT-drift och 
säkerhetsåtgärder inom flera områden. Även personalfrämjande åtgärder och behovet av 
informationsförvaltning kommer öka under budgetperioden. 
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FMV:s finansiering  
FMV disponerar anslag 1:3 ap.1 Leverantörsutgifter för leveranser, och anslag 1:11 Försvarets materielverk.  
I övrigt ska FMV fortsatt finansieras via avgifter. Ändamål och villkor för anslagen framgår av det 
årliga regleringsbrevet till FMV. 

 

Myndighetens finansiering för 2024-2026 
Riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2023 innefattar anslagshöjande åtgärder för att 
stärka Sveriges militära försvar mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget. Sammantaget innebär 
det en utökad ram för investeringar under anslagspost 1:3.1 Leverantörsutgifter för leveranser och 
förvaltningskostnader under anslag 1:11 Försvarets materielverk från 2024 och framåt. 

 
Tabell 1: Översikt över FMV:s finansiering, perioden 2023-2026  

  Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

Översikt över FMV:s finansiering (mnkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Anslag            

Utgiftsområde 6, anslag 1:3 ap.1 
Leverantörsutgifter för leveranser1 

18 108,1 23 261,9 32 202,0 35 250,0 30 111,0 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.1 Nationell tillsyn 
för cybersäkerhetscertifiering2  

9,7 20,0 30,2 30,2 30,2 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.2 Evaluering och 
certifiering av IT-säkerhetsprodukter3 

9,7 15,0 14,5 14,5 14,5 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.4 Direkta utgifter i 
materielanskaffningen4 

738,9 1 281,9 1 403,0 1 341,4 1 341,4 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.5 Myndighets-
förvaltning5 

1 320,4 1 779,7 1 944,9 2 101,1 2 101,1 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap.6 Internationellt 
materielsamarbete och export6 

81,2 95,7 97,8 97,8 97,8 

Summa anslag 20 268,0 26 454,0 35 692,4 38 835,0 33 696,0 

Avgiftsinkomster som disponeras7            

Försvarsmakten: vidmakthållande 4 061,5 3 767,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Försvarsmakten: övrig verksamhet 690,1 1 005,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Övriga kunder 1 692,8 1 468,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Tjänsteexport 76,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Evaluering och certifiering av IT-produkter 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa avgiftsinkomster 6 521,6 6 343,2 6 101,0 6 101,0 6 101,0 

Noter till tabell 1  

Not 1: Belopp för 2023 är hämtat från Försvarsmaktens BU2024 bilaga 2 och inkluderar ingående överföringsbelopp. 
Beloppen för 2024-2026 är hämtade från Försvarsmaktens BU2024 bilaga 2 och innehåller inte belopp från Extra 
ändringsbudget 2023. 

Not 2: Belopp för 2023 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2024-2026 är hämtade 
från budgetpropositionen för 2023 och innehåller äskande om 10 mnkr/år. Se avsnitt Cybersäkerhetscertifiering, sid 21. 
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Not 3: Belopp för 2023 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2024-2026 är hämtade 
från budgetpropositionen för 2023. 

Not 4: Belopp för 2023 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2024-2026 är hämtade 
från Försvarsmaktens BU2024, underbilaga 4.2.  

Not 5: Belopp för 2023 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2024-2025 är hämtade 
från budgetpropositionen för 2023 och nivån för 2026 är prolongerad utifrån nivån för 2025. 

Not 6: Belopp för 2023 avser tilldelade medel och ingående överföringsbelopp. Beloppen för 2024-2026 är hämtade 
från budgetpropositionen för 2023. 

Not 7: Belopp för 2023 avser åtagandet i produktionsplan. Beloppen för 2024-2026 är beräkningar utifrån nuvarande 
beslutade nivåer.  

 

FMV:s anslag 
Inom ramen för anslagsfinansieringen kan respektive ingående verksamheter ha olika ekonomiska 
målsättningar beroende på verksamhetens art, syfte och kund: direkta kostnader, upp till 
fullkostnadstäckning och fullkostnadstäckning. Redovisning av detta framgår nedan. 

Anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
Under anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar disponerar FMV anslagspost 1 
Leverantörsutgifter för leveranser, som får användas i enlighet med Försvarsmaktens fastställda 
investeringsplan för anskaffning av materiel och anläggningar för att finansiera direkta utgifter mot 
materielprojekt fakturerade från leverantörer.  

 

Anslag 1:3, ap. 1. Leverantörsutgifter för leveranser  

Beräknad anslagsnivå för kommande budgetperiod utgår från Försvarsmaktens förslag till 
investeringsplan för 2024 och kommande år, vilken innehåller såväl beställd som planerad 
verksamhet.  

FMV:s omfattning av FÄVI, försvarets ägande vid industrin, som ska finansieras under anslag 
1:3.1, redovisas i Försvarsmaktens investeringsplan, i enlighet med FMV:s regleringsbrev för 2023. 
Det gäller även FMV:s VoV22-system som från och med 2023 utgör samhällsinvesteringar.  

Tabell 2: Anslag 1:3, anslagspost 1. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2023-2026 

Leverantörsutgifter för leveranser (mnkr) 
Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Intäkter, anslag 18 108,1 23 261,9 32 202,0 35 250,0 30 111,0 

 

 

 

                                                 
22 Verifiering och validering; system för FMV:s test- och evalueringsverksamhet. 
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Anslag 1:11 Försvarets materielverk 
Under anslag 1:11 Försvarets materielverk finansieras myndighetens förvaltningsrelaterade kostnader 
under fem anslagsposter, var och en med sina specifika ändamål och ekonomiska målsättningar.  

 

Anslag 1:11, ap.1. Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering 

Anslagspost 1:11.1 Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering finansierar FMV:s under 2021 tillkomna 
uppgift att utöva nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering  

Verksamheten är under uppbyggnad inom FMV genom inrättandet av Inspektionen för 
cybersäkerhetscertifiering, ICC. En fortsatt utveckling kommer att ske, under budgetperioden 
2024-2026 bland annat utifrån kraven om tillsynsverksamhet enligt EU:s cybersäkerhetsakt.  

Redovisningen för de beräknade kostnaderna i tabellen nedan framgår av avsnitt 
Cybersäkerhetscertifiering, sid 21. 

Tabell 3: Anslag 1.11, anslagspost 1. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2023-2026 

Nationell tillsyn för cybersäkerhetscertifiering 
(mnkr) 

Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Intäkter, anslag 9,7 20,0 30,2 30,2 30,2 

 

Anslag 1:11, ap.2. Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 

Anslagspost 2 Evaluering och certifiering av it-säkerhetsprodukter finansierar FMV:s uppgift att 
tillhandahålla ett nationellt certifieringsorgan för it-säkerhet i produkter och system. Sveriges 
Certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC) svarar därmed för evaluerings- och 
certifieringsverksamhet inom it-säkerhetsområdet samt ska beakta nationella säkerhetsintressen 
och verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat, 
certifiera anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och elektroniska 
stämplar, enligt EU:s förordning. Inom ramen för EU:s cybersäkerhetsakt ska CSEC bevaka och 
utveckla regler för cybersäkerhetscertifiering, en verksamhet som förväntas öka i omfattning under 
budgetperioden 2024-2026.  

CSEC:s verksamhet finansieras både under anslagspost 1:11.2 och via de inkomster som 
certifieringsorganet erhåller i form av avgifter för olika tjänster. Kostnaderna för verksamheten 
beräknas till drygt 15,5 miljoner kronor årligen under budgetperioden, varav drygt 14,5 miljoner 
kronor finansieras via anslag och resterande del finansieras via avgiftsinkomster. 

I och med den förändring av marknaden för certifieringstjänster som följer av EU:s 
cybersäkerhetsakt är det i likhet med föregående budgetunderlag svårt att prognostisera hur stora 
intäkterna för certifieringstjänster kan förväntas bli under perioden 2024-2026. Intäkterna är 
avhängiga efterfrågan på certifieringar på assuransnivå Hög inom de certifieringsordningar där 
FMV/CSEC verkar, samt på förhållandet mellan certifieringar inom Cybersäkerhetsakten och den 
internationella överenskommelsen för ömsesidigt erkännande av certifikat (CCRA).  
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Tabell 4: Anslag 1.11, anslagspost 2. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2023-2026 

Evaluering och certifiering av IT-
säkerhetsprodukter (mnkr) 

Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Intäkter, anslag 9,7 15,0 14,5 14,5 14,5 

 

 

Anslag 1:11 ap.4. Direkta utgifter i materielanskaffningen  

Anslagspost 1:11.4 Direkta utgifter i materielanskaffningen finansierar FMV:s utgifter i 
materielanskaffningen för att tillhandahålla kompetensresurser och basresurser för provning.  

Beräknad anslagsnivå för kommande period utgår från Försvarsmaktens förslag till 
investeringsplan för 2024, som innehåller såväl beställd som planerad verksamhet, och speglar 
därmed medelsbehoven under anslag 1:3.1.  

Tabell 5: Anslag 1:11, anslagspost 4. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2023-2026 

Direkta utgifter i materielanskaffningen (mnkr) 
Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Intäkter, anslag 738,9 1 281,9 1 403,0 1 341,4 1 341,4 

 

 

Anslag 1:11, ap.5. Myndighetsförvaltning  

Under anslag 1:11.5 Myndighetsförvaltning finansieras myndighetens kostnader för 
verksamhetsledning, it-verksamhet, lokaler och myndighetsuppgifter enligt förordning och 
instruktion m.fl. uppgifter.  

Beräkningarna över FMV:s kostnader för myndighetens förvaltning för den kommande 
budgetperioden 2024-2026 utgår i sin helhet från den FMV:s årliga avvägning av anslagsposten 
1:11.5 Myndighetsförvaltning, vilken har skett i samband med myndighetens ekonomiska 
grundplanering och arbetet med regeringens ambitionsnivå om stärkt försvarsförmåga och 
utökade anslagsramar under hösten 2022 för kommande budgetperiod.  

Tabell 6: Anslag 1:11, anslagspost 5. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2023-2026 

Myndighetsförvaltning (mnkr) 
Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Intäkter, anslag 1 320,4 1 779,7 1 944,9 2 101,1 2 101,1 
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Anslag 1:11, ap.6. Internationella materielsamarbeten och export 

Anslagspost 1:11.6 Internationellt materielsamarbete och export finansierar FMV:s stöd till regeringen för 
verksamheten avseende Sveriges internationella materielsamarbeten respektive exportstödjande 
verksamhet. 

Tabell 7: Anslag 1:11, anslagspost 6. Prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2023-2026 

Internationella materielsamarbeten och export 
(mnkr) 

Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Intäkter, anslag 81,2 95,7 97,8 97,8 97,8 

 

Internationella materielsamarbeten – Verksamhet 2024-2026 

FMV har i uppgift att bedriva verksamhet inom teknik- och materielförsörjning till stöd för 
regeringen. Verksamheten ska bidra till att uppfylla Försvarsmaktens operativa behov eller 
genomföras av andra försvars- och säkerhetspolitiska skäl. 

I FMV:s uppgifter ingår att på nivån National Armaments Director (NAD) initiera, styra och följa 
upp Sveriges internationella materielsamarbeten, samt svara för samordningen av de internationella 
frågor som är angelägna för Sveriges utveckling av materielförsörjning och prioritering av 
internationella samarbeten. FMV har samordningsansvar för de arbetsgrupper i Nato som 
återfinns under Conference of National Armaments Directors (CNAD). Behovet av förberedelser 
inför CNAD-möten, där GD FMV deltar som svensk NAD, liksom behovet av samordning och 
bemanning för CNAD-relaterade frågor och arbetsgrupper bedöms öka i och med ett svenskt 
medlemskap i Nato. 

Genom ett myndighetsinternt industriellt analysstöd och deskfunktioner för såväl bilaterala 
samarbetsländer som multilaterala organisationer, ger FMV stöd till Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) med att leda, koordinera och bereda frågor samt tillhandahålla underlag 
och sakkunnig expertis inom de områden som är av väsentligt intresse för Sveriges försvarspolitik, 
försvarsmaterielförsörjning och operativa förmågehöjning. Verksamheten för det internationella 
materielsamarbetet som helhet bedöms öka under perioden.  

FMV stödjer också Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i arbetet med Europeiska 
försvarsfonden (EDF), Europeiska försvarsindustriutvecklingsprogrammet (EDIDP) och det 
permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) genom det vid FMV etablerade nationella EDF-
kontoret. Projektutlysningar inom ramen för EDF påbörjades 2021 och förutses pågå fram till 
2027. Verksamheten har väsentligen utökas, bland annat genom fler projektutlysningar och 
genomförda kontraktsutdelningar som medför både mellanstatliga samarbeten och samarbeten 
med projektutförare relaterade till de aktuella projekten, samt en utökning av det svenska 
projektdeltagandet inom Pesco. Kostnaderna för FMV:s projektmedverkan inom EDF och Pesco 
bedöms fortsatt öka under budgetunderlagsperioden, då projekten tenderar att bli fler.  

Baserat på den utveckling som sker rörande EDF, övriga EU-initiativ på materielförsörjnings-
området och det alltmer förstärkta bilaterala samarbetet med den amerikanska administrationen, 
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avser FMV att placera medarbetare i Bryssel och Washington D.C. för ett mer effektivt 
samordningsarbete. 

Exportstödjande verksamhet – Verksamhet 2024-2026 

FMV har i uppgift av regeringen att bedriva exportstödjande verksamhet, vilken ska bidra till 
försvarets materielförsörjning och dess operativa förmåga, men även gagna försvarsindustrins 
möjlighet att bibehålla en stark konkurrenskraft, eller i övrigt vara till nytta för svensk försvars- 
och säkerhetspolitik.  

FMV förutser att internationella upphandlingar med intresse för Gripensystemet, vad gäller 
versionerna C/D och E, kommer att fortgå eller startas under budgetperioden. FMV förutser även 
ett ökat intresse av affärs- eller samarbetsmöjligheter inom ubåtssystem som en effekt av att A26-
projektet fortskrider. Ett flertal länder har även visat intresse för köp och samarbete kring 
artillerisystemet Archer och CV90, vilket kommer att leda till utökad verksamhet under 
budgetperioden.  

FMV kommer att fortsätta att bedriva och utveckla analys- och prioriteringsverksamheten för att 
rikta statens resurser mot de exportärenden som bedöms ge störst positiv effekt, för såväl 
materielförsörjningen och Försvarsmaktens operativa förmåga som svensk säkerhetspolitik. FMV 
kommer även att utveckla den generella främjandeverksamheten, bland annat med ökad 
koordinering av statens och industrins större internationella aktiviteter. I nära relation till denna 
verksamhet hanterar FMV även fortsatt exportstödsförfrågningar från industrin, vilka utgör en av 
FMV:s avgiftsfinansierade verksamheter. 

Exportkontroll – Verksamhet 2024-2026 

Sedan 2018 står försvarsmyndigheterna under tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. 
Detta har medfört att vissa förändringsåtgärder har vidtagits inom FMV och att samarbetet med 
Försvarsmakten har utvecklats. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta under perioden och 
innefattar ökade arbetsinsatser vad gäller central styrning och uppföljning av myndigheten samt för 
pågående anskaffningsprojekten inom FMV. 

FMV företräder även svenska staten (i huvudsak FMV, FOI och Försvarsmakten) gentemot USA i 
exportkontroll/licensfrågor i enlighet med regeringens instruktion till FMV. Verksamheten är en 
viktig del i samverkan med USA och förvaltningen av den amerikanska administrationens förtroende 
för svensk försvarsteknologi och försvarsförmåga. FMV avser att väsentligen öka sitt engagemang i 
Sveriges bilaterala samverkan med USA.  

Vidare medför ökade amerikanska krav på skydd av teknologi och immateriella rättigheter 
(Intellectual Property Rights, IPR) behov av åtgärder för att kunna bibehålla det rådande 
samarbetsklimatet, där svensk industrisäkerhet ska kunna stärkas och teknikutveckling vid företag 
som inte specifikt är försvarsleverantörer ska kunna nyttjas. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet 
FMV har i uppgift att bedriva viss verksamhet som avgiftsfinansierad gentemot Försvarsmakten 
och övriga kunder, vilket framgår av myndighetens instruktion och regleringsbrev. Den 
ekonomiska målsättningen för den avgiftsfinansierade verksamheten varierar mellan direkta 
kostnader, upp till full kostnadstäckning och full kostnadstäckning, beroende på uppgift och kund.  

Tabell 8: FMV:s avgiftsinkomster, prognos för och beräkning av budgeten för perioden 2023-2026  

Tkr 
Utfall 
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras     

Försvarsmakten: Vidmakthållande 4 061,5 3 767,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Försvarsmakten: övrig verksamhet 690,1 1 005,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Övriga kunder 1 692,8 1 468,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Tjänsteexport  76,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Evaluering och certifiering av it-produkter  1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa avgiftsinkomster 6 521,6 6 343,2 6 101,0 6 101,0 6 101,0 

 

Avgiftsfinansierad verksamhet mot Försvarsmakten 

Försvarsmakten kommer under budgetperioden under anslagspost 1:1.3 att efterfråga FMV som 
tjänsteleverantör, i samma omfattning som nu råder. De tjänster som Försvarsmakten kan beställa 
av FMV framgår av FMV:s tjänstekatalog. Utöver de tjänster som är angivna i tjänstekatalogen kan 
även Försvarsmakten beställa särskilda uppgifter av FMV. Den avgiftsfinansierade verksamhet 
som FMV utför åt Försvarsmakten delas in i två avgiftsområden med olika ekonomiska mål. 

Det första avgiftsområdet omfattar tjänster åt Försvarsmakten avseende vidmakthållande, 
förutsättningsskapande verksamhet och anskaffning hänförliga till Försvarsmaktens anslagsposter 
1:1.3 Vidmakthållande av materiel och anläggningar och 1:3.2 Anskaffning av materiel och anläggningar. Det 
ekonomiska målet för detta är direkta kostnader.  

Övriga tjänster till Försvarsmakten avser den verksamhet som FMV bedriver gentemot 
Försvarsmaktens anslag 1:1 ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser 
internationellt och 1:4 Forskning och teknikutveckling. Det ekonomiska målet för detta är full 
kostnadstäckning. 

Avgiftsfinansierad verksamhet mot övriga kunder  

Området Övriga kunder omfattar exportavtal och exportstöd från industrin, provverksamhet samt 
uppdrag från flera myndigheter inriktade mot civil säkerhet och det civila samhället. Här ingår 
också tjänsteexport som särskilt redovisas i avgiftstabellen ovan. De tjänster som FMV utför åt 
övriga kunder, inklusive tjänsteexport, sker mot det ekonomiska målet full kostnadstäckning. Den 
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större delen av tjänster för övriga kunder svarar FMV:s provverksamhet inom verifiering och 
validering för.  

Uppdragen inom exportavtal och exportstöd har en verksamhetsmässig gränsyta till 
exportverksamheten under anslagspost 1:11.6. Inom ramen för exportavtal genomför och förvaltar 
FMV statens åtaganden för JAS 39 Gripen mot Ungern, Tjeckien och Thailand. Verksamheten 
inkluderar bland annat supportavtal kring exempelvis drift, hantering av kostnadsbidrag, 
uppgradering av flygplan respektive utbildning av piloter och tekniker. Exportstödshanteringen 
omfattar handläggning, genomförande och uppföljning av ansökningar om exportstöd från företag 
och organisationer. Omfattningen av exportstödsverksamheten är beroende av industrins 
ansökningar om exportstöd, varför avgiftsintäkterna naturligen varierar mellan åren.  

FMV övervakar på utländska myndigheters begäran och uppdrag även svenska leverantörers 
kvalitetsverksamhet i lagda beställningar inom ramen för General Quality Agreement, GQA. (Se 
även sid. 20.) 

FMV utgör nationell industrisäkerhetsmyndighet, Designated Security Authority (DSA) och ska 
inom säkerhetsskyddslagens och säkerhetsskyddsförordningens område uppfylla de åtaganden som 
följer av rollen och framförhandlade internationella säkerhetsskyddsavtal. I uppgifterna ingår bland 
annat att kontrollera och utfärda säkerhetsintyg för företag och personer som deltar i 
internationella samarbeten. Under kommande budgetperiod kan det också bli aktuellt med 
ytterligare behov av signalskydd från en bredare kundgrupp än vad som gäller idag, där FMV kan 
få ett ökat flöde av beställningar från olika privata aktörer. Likaså kan ett svenskt medlemskap i 
Nato komma att medföra ett större antal uppdrag (se sid 19). 

FMV:s uppdrag kan även bestå av särskilda inköpsuppdrag. Till exempel gäller det EU:s 
civilskyddsmekanism för operativ kapacitet RescEU Medical stockpiling, där FMV sedan 2020 har det 
femåriga uppdraget att bidra till och bygga upp beredskapslager inom sjukvårdsmaterielområdet 
för EU:s räkning, tillsammans med MSB och Socialstyrelsen. Uppdraget finansieras genom bidrag.  

Evaluering och certifiering av it-produkter 

FMV:s uppdrag att evaluera och certifiera it-produkter innefattar överenskommelser om civila 
myndigheters abonnentanslutningar och anslutning till försvarets telenät, FTN, eller viktiga 
driftcentraler. Häri ryms de avgiftsintäkter som Sveriges Certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC) 
erhåller i form av olika tjänster.  

Det ekonomiska målet för evaluering och certifiering av it-produkter är upp till full 
kostnadstäckning. 

Nationell tillsynsverksamhet för cybersäkerhetscertifiering 

Som ovan redovisat (se sid 21) kommer tillsynsverksamheten att utvecklas under kommande 
budgetperiod. Omfattningen av avgiftsfinansierade uppdrag som kan komma att ingå i 
tillsynsverksamheten kommer vara beroende av vilka områden som ska omfattas av tillsyn enligt 
cybersäkerhetsakten.  

I enlighet med regleringsbrev för 2023 disponerar inte FMV eventuella avgiftsintäkter för 
tillsynsverksamheten inom cybersäkerhetscertifiering.  
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Beställningsmyndigande, krediter och 
kreditavvecklingsplan 

Bemyndiganderam för 2024 
Med utgångspunkt från Försvarsmaktens investeringsplan för materiel och anläggningar för 2024, 
har FMV sammanställt behovet av beställningsbemyndigande knutet till anslag 1:3, anslagspost 1 
Leverantörsutgifter för leveranser. FMV avser lämna en prognos för nedan förslag om 
beställningsbemyndiganden under sommaren 2023, enligt styrningen i regleringsbrev för 2023 och 
utifrån Regeringskansliets närmare anvisningar.  

Beräkningarna av omfattningen av bemyndigandet följer regeringens styrning vad gäller belastning 
av anslag 1:3 för materielobjekt. Där staten ingått avtal med utomstatliga leverantörer före den  
1 januari 2019 tillämpas i huvudsak tidigare finansiell styrmodell medan den nuvarande finansiella 
styrmodellen gäller för avtal tecknade med utomstatliga leverantörer från och med 1 januari 2019.23  

FMV föreslår att bemyndiganderamen för 2024 bör uppgå till 131 500 miljoner kronor. 

 
Tabell 9: Beställningsbemyndigande, perioden 2024-2034 avseende anslag 1:3 ap.1 
Leverantörskostnader för leveranser  

1:3.1 Anskaffning av materiel och 
anläggningar (tkr) Totalt åtagande 

Utfall 2022 
Prognos 

2023 
Beräkning 

2024 
Beräkning 

2025 
Beräkning 

2026 
Beräkning 
2027-2034 

Ingående åtaganden 59 278 221 75 851 718 118 311 228 - - - 

Nya åtaganden 35 019 084 63 596 410 42 864 107 - - - 

Infriade åtaganden  18 445 587 21 136 900 29 842 349 34 048 968 29 338 734 67 945 284 

Utestående åtaganden vid årets slut 75 851 718 118 311 228 131 332 986 - - - 

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 102 848 249 136 309 000 131 500 000       

 
 

Kreditavvecklingsplan 
Enligt regleringsbrev ska FMV redovisa en prognos i budgetunderlaget för 2024-2026 över hur 
åtagandet mot anslaget 1:3.1 och den övriga krediten har utvecklats för hela den period som 
aktuella materielobjekt kommer att hanteras enligt tidigare finansiell styrmodell, och senast till och 
med 2027, då nyttjandet av denna kredit sedan tidigare bedömts vara avvecklad till sin helhet.  

Enligt den metod som FMV enligt regleringsbrev ska använda för korrigering mellan den övriga 
kreditramen och räntekontokrediten bedömer FMV att räntekontokrediten för 2024 bör vara  
tre procent av omslutningen på samtliga räntebärande anslag som myndigheten tilldelas. I takt med 
att betalningarna ökar för materielprojekt som hanteras enligt gällande (ny) finansiella styrmodell 
kommer storleken på räntekontokrediten som tidigare aviserat att behöva höjas.  

                                                 
23 Se FMV:s regleringsbrev för 2023 
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Kreditavvecklingsplanen redovisas i tabell 10 nedan utifrån hur åtagandet mot anslag är fördelat 
under kommande år.  
 

Tabell 10: FMV:s kreditavvecklingsplan anslag 1:3 anslagspost 1 Leverantörsutgifter för leveranser 
till och med år 2027  

Kreditavvecklingsplan, prisläge 2022 (mnkr) IB2023 2023 2024 2025 2026 2027 

Intäkter/anslagsavräkning  5 951 10 357 11 330 7 994 8 896 

Kostnader  12 755 9 816 7 379 1 966 2 016 

        

Rörelsekredit  -10 355 -7 045 541 3 951 6 028 6 880 

Rörelsekredit ack -10 355 -17 400 -16 859 -12 908 -6 880 0 

Förskottskredit -240 137 103 0 0 0 

Förskottskredit ack -240 -103 0 0 0 0 

Övrig kredit  -10 596 -6 907 644 3 951 6 028 6 880 

Övrig kredit ack -10 596 -17 503 -16 859 -12 908 -6 880 0 

 
Ingående balans 2023 (IB2023 i tabellen ovan) uppgår till ett nyttjande på cirka 10,6 miljarder 
kronor fördelat på cirka 10,4 miljarder kronor mot rörelsekredit och cirka 0,2 miljarder kronor mot 
förskottskredit. Ingående balans 2024 för totalt nyttjande av övrig kredit beräknas bli cirka 17,5 
miljarder kronor. 

 

Övrig kredit  
För Övrig kredit avseende kreditavvecklingsplan och myndighetens betalningar för egen 
verksamhet, har FMV beräknat en marginal på 3 miljarder kronor utgående från erfarenhets-
värden på skillnaden mellan årvis högsta belastning på krediten jämfört med utgående balans av 
kreditnyttjande som redogörs för i tabell 11. Den årsvis högsta belastningen beror på att 
upparbetningen av kostnader under året skiljer sig från leveranstidpunkter och därmed 
anslagsbelastning. 

FMV föreslår en tilldelning av Övrig kredit enligt följande för perioden 2024-2027: 

Övrig kredit för avveckling av krediten i tidigare finansiell styrmodell  
och myndighetens betalningar  

2024: 20 miljarder kronor 

2025: 16 miljarder kronor 

2026: 10 miljarder kronor  

2027: 7 miljarder kronor 



 
 

 

 

Ej sekretess  

 Ärendetyp Diarienummer Ärendetyp 

2023-03-01 22FMV6434-4 1.2 
 

 Ansvarigt område/Enhet Sida 

 Ledningsstaben 
Ekonomistaben 

35(42) 

 

Övrig kredit för förskott i ny modell 

2024: 5 miljarder kronor 

2025: 5 miljarder kronor 

2026: 5 miljarder kronor  

Övrig kredit för exportåtagande 

2024: 27 miljarder kronor 

2025: 27 miljarder kronor 

2026: 27 miljarder kronor  

 

Anslagssparande och anslagskredit  
FMV konstaterar i likhet med myndighetens tidigare lämnade budgetunderlag och hemställan till 
regeringen 202224 att en fortsatt ökad flexibilitet i nyttjandet av anslagssparande och anslagskredit 
är nödvändig för att kunna genomföra FMV:s arbete på ett optimalt sätt och i tid leverera 
Försvarsmaktens beställningar.25 

Erfarenheten från tidigare år visar att vissa investeringsuppdrag kan komma att förändras i tid. För 
att kompensera för detta och därmed skapa förutsättningar för att upprätthålla tillräcklig 
produktionstakt och därtill hörande upparbetning av tilldelade anslag tillämpar FMV ett övertryck i 
planeringen. Angreppssättet innefattar en risk för att anslagen överskrids, men är likväl nödvändigt 
för att FMV ska kunna leverera enligt beslutad investeringsplan.  

I de fall tidigareläggning av uppdrag sker och om alla planerade beställningar realiseras enligt plan 
behöver anslagskredit nyttjas. Beställda och planerade investeringsuppdrag som kommer senare i 
tid än planerat riskerar att leda till att tilldelade anslag inte upparbetas under rätt budgetår. Dessa 
risker kommer att öka under nu pågående omställning till en markant ökad produktionstakt vid 
FMV under kommande år. Ett eventuellt underutnyttjande av tilldelade medel, där dessa inte får 
föras vidare till efterkommande år, riskerar i förlängningen leda till att den beslutade 
förmågehöjningen inte fullt ut kan mötas. 

FMV har i och med beslutet om regleringsbrev för 2023 fått utökade anslagskrediter för 
anslagsposterna 1:3.1, 1:11.4 och 1:11.5 i enlighet med myndighetens äskanden i budgetunderlag 
för 2023. Mot bakgrund av ovanstående resonemang behöver FMV fortsatt tilldelas en utökad 
anslagskredit då det är angeläget att upprätthålla tillräcklig produktionstakt för att kunna möta de 
ansatta materielförsörjningsmålen under kommande års utökade leveranser, i enlighet med den 
tillväxt som kommer ske framöver. Därutöver behöver FMV ha möjlighet till handlingsutrymme 
och flexibilitet utifrån rådande omvärldsläge för att kunna agera resolut och bidra till en skyndsam 
förstärkning av Försvarsmaktens operativa förmåga. 

FMV föreslår därför att anslagskrediten på anslagsposterna 1:3.1, 1:11.4 och 1:11.5 uppgår till 10 
procent och att anslagssparandet på samma anslagsposter får disponeras i sin helhet fram till 
utgången av 2030. För övriga anslagsposter under anslag 1:11 är FMV:s förslag att anslagskredit 
om 3 procent ska gälla.  

FMV föreslår att regeringen i regleringsbrev för 2024 beslutar om ovan föreslagna villkor för 
anslagssparande och anslagskredit för FMV:s materielrelaterade anslag. 

                                                 
24 22FMV6334-8 Framställan om anslagssparande, anslagskredit, sammanslagning av anslagsposter samt tidiga beslut, 2022-11-02. 
25 Dessa förhållanden har även kommenterats i SOU 2014:15 Investeringsplanering för försvarsmateriel En ny planerings-, 
besluts- och uppföljningsprocess. 
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Anslagsutvecklingen under den kommande materiella 
förmågetillväxten 

Nedan redovisar FMV i tabell 11 myndighetens utökade finansieringsbehov för perioden 2024-
2026 utifrån regeringens ambitioner om en utökad finansiering av försvarsanslagen till två procent 
av BNP.  

I tabellen redovisas FMV:s förslag till utökad finansiering för anslagspost 1:3.1 respektive 1:11.4 
för den materiella tillväxten inom ramen för två procent av BNP och i förhållande till tabell 1. 

 

Tabell 11: Översikt över FMV:s finansiering under anslagsutveckling till 2 procent av BNP 

  Beräkning Beräkning Beräkning 

Översikt över FMV:s finansiering (mnkr) 2024 2025 2026 

Anslag        

Utgiftsområde 6, anslag 1:3 ap 1 Leverantörsutgifter för 
leveranser1 

3 277,0 3 686,0 13 809,0 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 1 Nationell tillsyn för 
cybersäkerhetscertifiering2  

0,0 0,0 0,0 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 2 Evaluering och certifiering av 
IT-säkerhetsprodukter3 

0,0 0,0 0,0 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 4 Direkta utgifter i 
materielanskaffningen4 

0,0 332,5 509,5 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 5 Myndighetsförvaltning5 0,0 0,0 0,0 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 6 Internationellt materielsamarbete 
och export6 

0,0 0,0 0,0 

Summa anslag 3 277,0 4 018,5 14 318,5 

Avgiftsinkomster som disponeras7       

Försvarsmakten: vidmakthållande       

Försvarsmakten: övrig verksamhet       

Övriga kunder       

Tjänsteexport       

Evaluering och certifiering av IT-produkter       

Summa avgiftsinkomster       

Noter till tabell 11  
Not 1: Belopp för 2024-2026 är hämtade från Försvarsmaktens BU2024 bilaga 1, och utgör differensen mot bilaga 2. 

Not 2: Se avsnitt Cybersäkerhetscertifiering, sid 21. 

Not 3: Inget ytterligare behov för 2024-2026 bedöms föreligga.  

Not 4: Inget ytterligare behov för 2024 bedöms föreligga. Belopp 2025-2026 är äskande i enlighet med FMV:s 
underlag till Försvarsmakten hösten 2022 

Not 5: Inget ytterligare behov för 2024-2026 bedöms föreligga.  

Not 6: Inget ytterligare behov för 2024-2026 bedöms föreligga.  

Not 7: Eventuella utökade avgiftsinkomster utifrån tillväxtplaneringen är ännu inte beräknade.  
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Beställningsmyndigande 
För de uppdrag som Försvarsmakten redovisar i underbilaga 4.5 i budgetunderlag för 2024, har 
FMV beräknat vilket beställningsbemyndigande som detta kräver.  

FMV föreslår att bemyndiganderamen för 2024 uppgår till 70 500 miljoner kronor. 

 

Tabell 12: Beställningsbemyndigande, perioden 2024-2035 avseende anslag 1:3 ap.1 
Leverantörskostnader för leveranser  

1.3.1 Anskaffning av materiel och 
anläggningar (tkr) Total 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

Beräkning 
2027-2035 

Ingående åtaganden 0 - - - 

Nya åtaganden 73 052 000 - - - 

Infriade åtaganden 2 808 000 3 686 000 12 052 000 54 506 000 

Utestående åtaganden vid årets slut 70 244 000 - - - 

Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam 70 500 000       
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Summering av FMV:s totala finansiering  
För att ge en sammanvägd bild av FMV:s totala behov av finansiering utifrån beslutad nivå och 
ambitionerna om en materiell förmågetillväxt mot två procent av BNP, har nedan tabell 
sammanställts. För detaljer se noter under tabell 1 och 11. 

 

Tabell 13. Översikt över FMV:s totala finansiering 2024-2026 med hänsyn till anslagsutvecklingen 
mot 2 procent av BNP 

  Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 

Översikt över FMV:s finansiering (mnkr) 2022 2023 2024 2025 2026 

Anslag            

Utgiftsområde 6, anslag 1:3 ap 1 Leverantörsutgifter 
för leveranser 

18 108,1 23 261,9 35 479,0 38 936,0 43 920,0 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 1 Nationell tillsyn för 
cybersäkerhetscertifiering  

9,7 20,0 30,2 30,2 30,2 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 2 Evaluering och 
certifiering av IT-säkerhetsprodukter 

9,7 15,0 14,5 14,5 14,5 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 4 Direkta utgifter i 
materielanskaffningen 

738,9 1 281,9 1 403,0 1 673,9 1 850,9 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 5 
Myndighetsförvaltning 

1 320,4 1 779,7 1 944,9 2 101,1 2 101,1 

Utgiftsområde 6, anslag 1:11 ap 6 Internationellt 
materielsamarbete och export 

81,2 95,7 97,8 97,8 97,8 

Summa anslag 20 268,0 26 454,0 38 969,4 42 853,5 48 014,5 

Avgiftsinkomster som disponeras           

Försvarsmakten: vidmakthållande 4 061,5 3 767,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

Försvarsmakten: övrig verksamhet 690,1 1 005,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Övriga kunder 1 692,8 1 468,9 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Tjänsteexport 76,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Evaluering och certifiering av IT-produkter 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Summa avgiftsinkomster 6 521,6 6 343,2 6 101,0 6 101,0 6 101,0 
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Investeringar i FMV:s verksamhet 
I tabellerna nedan framgår de investeringar som FMV bedömer att myndigheten behöver göra 
fram till 2026. Tabellerna nedan följer ESV:s regelverk. 

FMV och Försvarsmakten lämnade i budgetunderlaget för 2023-2025 förslag på ekonomiska 
överföringar mellan anslag och anslagsposter syftande till att fullfölja de reformer som genomförts 
kring ansvaret för materiel- och logistikförsörjning. Bland annat rörde det en fortsatt renodling av 
investeringar. I förslaget ingick att finansieringen av produktionsinvesteringar vad avser FMV:s 
VoV-system bör överföras till anslagspost 1:3.1. Utifrån regeringens beslut ingår från och med 
2023 dessa investeringar i Försvarsmaktens investeringsplan. Tabell 14 har därmed justerats för 
detta, i förhållande till föregående budgetunderlag.  

Inom verksamheten fastigheter avser investeringsbehovet för kommande budgetperiod såväl 
tillbyggnader inom Stockholm Tre Vapen som löpande reinvesteringar inom områdena lokaldrift, 
förbättringar i annans fastighet och tillträdesbegränsning. FMV kommer för att lösa de nu aktuella 
arbetsplatsbristerna för myndighetens personal att förhyra lokaler hos Patent- och 
Registreringsverket från och med våren 2023 samt under 2023 starta arbetet med uppförandet av en 
ytterligare tillbyggnad i form av ett annex inom ramen för området Tre Vapen. Den nya byggnaden 
beräknas vara klar under 2024. Investeringsplanen innehåller även aktiviteter för modernisering och 
förstärkning av befintligt elförsörjningsnät, säkerhetsinstallationer, utbyte av kylmaskin för Tre 
Vapen och tekniska installationer på FMV:s verksamhetsorter (utöver Stockholm Tre Vapen).  

Inom T&E:s infrastrukturverksamhet planeras fortlöpande för utbyte av föråldrad fiber, 
anpassning och utveckling av säkerhetsskyddet och mindre reinvesteringar under perioden.  

Under perioden behöver FMV även utveckla myndighetens e-arkiv. Investeringen omfattar cirka 
4-5 miljoner kronor och är planerad att genomföras under perioden 2023-2024. 

FMV har de senaste åren genomfört en utvecklingsstudie mot bakgrund av behovet att möta en 
förändrad hotbild i omvärlden, öka myndighetens uthållighet i högre beredskapsnivåer och 
säkerställa en kostnadseffektiv drift i normalberedskap. Studien har omfattat system som stödjer 
anskaffning, drift, vidmakthållande i normalberedskap och högre beredskapsnivåer. Som resultat av 
detta identifierades ett större investeringsbehov i infrastruktur än vad som angavs i budgetunderlag 
för 2023-2025. Genomförandet för att realisera investeringarna i FMV it-infrastruktur är planerat 
att ske stegvis under åren 2023-2025 och omsluter cirka 180 miljoner kronor.  

Investeringar genomförs även avseende kommunikationsinfrastruktur syftande till högre robusthet 
och säkerhet för informationsutbyte inom och mellan informationssystem såväl som 
datakommunikation mellan FMV verksamhetsställen. Genomförandet sker stegvis under åren 
2023-2025 och omsluter cirka 77 miljoner kronor. 
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 Tabell 14: Verksamhetsinvesteringar, perioden 2023 – 2026  

  
(tkr) 

Utfall  
2022 

Prognos  
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
 2026 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m.  27 543 9 502 12 418 13 000 7 500 

Materiella investeringar           
Maskiner, inventarier och installationer m.m.  50 911 154 512 176 129 79 904 42 082 

Byggnader, mark och annan fast egendom 0 0 0 0 0 
Övriga verksamhetsinvesteringar 35 038 110 422 132 788 65 076 96 700 

Summa verksamhetsinvesteringar 113 492 274 436 321 335 157 980 146 282 

            
Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 113 492 274 436 321 335 157 980 146 282 

Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen)           

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen)           

Anslag (efter medgivande av regeringen)           

Summa finansiering 113 492 274 436 321 335 157 980 146 282 
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Tabell 15: Särskild information om verksamhetsinvesteringar, perioden 2023-2026  

Särskild information om 
verksamhetsinvesteringar (tkr) 

Totalt Ack. 
utfall 2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026- 

Verksamhetsinvesteringar per objekt       

Vidsel, Telemetrisystem 31 584 31 584 0 0 0 0 

Nytt H-LAN 174 100 174 100 0 0 0 0 

Verksamhetssystem IT, Norma 505 481 505 481 0 0 0 0 

Infrastruktur Arboga1 180 000 0 65 000 68 000 47 000 0 

FMV Kommunikationsinfrastruktur2 77 000 0 7 000 54 000 16 000 0 

Annexet 2 66 647 500 30 277 34 870   1 000 

Förbättringsutgifter annans fastighet3 686 974 75 592 55 046 104 230 51 476 400 630 

Summa utgifter för investeringar 1 721 786 787 257 157 323 261 100 114 476 401 630 

       

Finansiering             

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

1 349 844 460 315 133 323 251 100 103 476 401 630 

Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

0 0 0 0 0 0 

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 0 0 0 0 0 0 

Anslag 371 942 326 942 24 000 10 000 11 000 0 

Summa finansiering 1 721 786 787 257 157 323 261 100 114 476 401 630 

 
      

Varav investeringar i 
anläggningstillgångar 

            

Datasystem, rättigheter m.m. 679 581 679 581 0 0 0 0 
Maskiner och inventarier 355 231 32 084 102 277 156 870 63 000 1 000 

Fastigheter och mark 0 0 0 0 0 0 

Övriga verksamhetsinvesteringar 686 974 75 592 55 046 104 230 51 476 400 630 
Summa investeringar i 
anläggningstillgångar 

1 721 786 787 257 157 323 261 100 114 476 401 630 

Not 1: Avser realisering av investeringarna i FMV IT-infrastruktur  

Not 2: Avser åtgärder för att öka robusthet och säkerhet för informationsutbyte inom och mellan informationssystem såväl som 
datakommunikation mellan FMV verksamhetsställen 

Not 3: Förbättringsutgifter annan fastighet, ack. utfall består endast av åren 2019 t o m 2021. 
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Tabell 16: Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar, perioden 2023-2026  

Låneram och räntor för 
verksamhetsinvesteringar (tkr) 

Utfall  
2022 

Prognos 
2023 

Beräkning 
2024 

Beräkning 
2025 

Beräkning 
2026 

IB lån i Riksgäldskontoret  770 681 772 149 772 000 972 234 1 010 559 

Nyupplåning (+) 113 492 274 436 321 335 157 980 146 282 

Amorteringar (-) -112 024 -274 585 -121 101 -119 655 -151 379 

UB lån i Riksgäldskontoret 772 149 772 000 972 234 1 010 559 1 005 462 

            

Beslutad/föreslagen låneram 1 040 000 772 000 975 000 1 015 000 1 010 000 

            

Ränteutgifter -5 884 -21 807 -29 042 -33 013 -33 567 

            

Finansiering av räntor och avskrivningar           

Utgiftsområde 06 anslag 1:11.5 -76 990 -105 570 -140 167 -143 592 -177 332 

Övrig finansiering -40 918 -190 823 -9 975 -9 077 -7 614 

  

 


