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1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS 

m.fl. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten, Sär-
skild redovisning – Resursbehov för internationellt materiel- och FoT-
samarbete samt för exportstödjande verksamhet 

 
1.1. Uppgiften 
Ur Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS (slutlig), Fö2007/166/EPS 
m.fl. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten, Särskild re-
dovisning: 
 
”Försvarsmakten skall i budgetunderlaget för 2009 redovisa resursbehovet för 
internationellt materiel- och FoT-samarbete samt exportstöd under 2009. För-
svarsmakten skall motivera behovet samt redovisa detta uppdelat på internatio-
nellt materiel- och FoT-samarbete samt exportstöd. 
 
Försvarsmakten ska i samverkan med Totalförsvarets forskningsinstitut och För-
svarets materielverk uppdatera den databas med internationella fora och under-
liggande samarbetsgrupper med tillhörande motiveringar för deltagande samt 
inriktning för dessa senast den 30 maj 2008. Utöver detta så ska Försvarsmakten 
även uppdatera aktuella prioriteringar gällande internationella FoT- och materi-
elsamarbete. Uppgiften skall redovisas för Försvarsdepartementet senast den 30 
oktober 2008.” 
 
1.2. Sammanfattning 
Enligt Försvarsmaktens materielförsörjningsstrategi skall insatsförsvarets uppgif-
ter och behov vara styrande för materielförsörjningen. Materielförsörjningen skall 
vara kostnadseffektiv ur ett livscykelperspektiv och tillgodose kravet på ökad le-
veranssäkerhet. Där så är möjligt skall internationella samarbeten vara huvudal-
ternativet. Internationellt materielsamarbete och exportstöd är därmed en förut-
sättning för en kostnadseffektiv och interoperabel insatsorganisation. 
 
Försvarsmaktens inriktning är att internationellt materielsamarbete skall utgöra en 
naturlig del av Försvarsmaktens materielsystemsförsörjning och strävan skall vara 
att finna lösningar för materielsystemsförsörjningens alla faser och för olika an-
skaffningsalternativ (ex. direktanskaffning, samutveckling eller offentlig privat 
samverkan). 
 
Det bedömda resursbehovet för inriktning, koordinering och genomförande av 
internationellt materielsamarbete inom anslaget 6:1 bedöms vara ca 1,5 mnkr för 
främst resor och traktamenten i bi- och multilaterala sammanhang. För internatio-
nellt FoT-samarbete bedöms motsvarande resursbehov inom anslaget 6:1 vara ca 
0,3 mnkr. 
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Att nämna särskilt bedöms vara att Sverige intar rollen som ordförandeland i 
NORDAC 2009-2010 samt att Sverige arrangerar NORDAC industrikonferens 
våren 2009. 
 
Utifrån Försvarsmaktens krav på kostnadseffektivitet, exempelvis genom kost-
nadsdelning kring redan befintliga plattformar, skall även exportmöjligheter tidigt 
vägas in som en faktor i ett eventuellt materielsamarbete. 
 
Försvarsmakten stödjer industrins exportansträngningar med den kompetens per-
sonalen besitter och den materiel som efterfrågas. Verksamheten är därför ett 
merutnyttjande av befintliga resurser. Utöver dessa resurser erfordras ca 1½ man-
år för inriktning och koordinering. Inom anslaget 6:1 bedöms behovet vara ca 
50 kkr för koordinering och inom 6:2 ca 1,5 mnkr för stödåtgärder där ersättning 
från industrin är oförenligt med myndighetsrollen. 
 
1.3. Redovisningen 

1.3.1. Internationellt materiel- och FoT-samarbete 

Försvarsmaktens inriktning avseende internationellt materiel- och FoT-samarbete 
är att bidra med en ökad kostnadseffektivisering över hela livscykeln för För-
svarsmaktens insatsförband i kombination med förbättrad materiell interoperabili-
tet. Materiell interoperabilitet är en förutsättning för deltagande i internationella 
operationer. 
 
Försvarsmakten nyligen fastställda materielförsörjningsstrategi har som ett av sina 
huvudbudskap att internationell samverkan skall vara huvudalternativet vid all 
utveckling, anskaffning och vidmakthållande och nyttan av internationellt materi-
elsamarbete skall maximeras. 
 
Syftet med Försvarsmaktens internationella materiel- och FoT-samarbete samt 
exportstöd är att (utan inbördes prioritet): 
 
− K- dela kostnader för utveckling, anskaffning och vidmakthållande av materi-

el med annat land/andra länder. 
− kunna utveckla interoperabla förband som skall kunna verka vid internatio-

nella insatser. 
− T- överföra och utbyta teknologi för att fortsatt kunna utveckla och livstidsför-

länga kvalificerad materiel. 
− E- stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet inom 

gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport. 
 
Samarbeten inom materielområdet kan även leda till andra samarbeten, exempel-
vis kring forskning, teknikutveckling, utbildning, logistik samt operativa samarbe-
ten. Detta kräver koordinering av hela förmågebredden för försvarssystem för att 
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uppnå stora kostnadseffektiviseringar. Ett exempel på detta är det nyligen igång-
satta samarbetet med Norge inom området indirekt eld. Strävan skall vara att fin-
na lösningar för materielsystemsförsörjningens alla faser och för olika anskaff-
ningsalternativ (ex. direktanskaffning, samutveckling eller offentlig privat sam-
verkan). 
 
Samarbete inom FoT-området genomförs till stor del av FOI och FMV på upp-
drag av regeringen, med särskild finansiering som ej ingår i Försvarsmaktens 
budget. Försvarsmaktens egen samverkan utgörs främst av medverkan i EDA och 
NATO R&T planering samt vissa bilaterala grupper. Under 2009 bedöms trilate-
ral samverkan i Norden öka väsentligt, men omfattningen i resurstermer är oklar 
tills regeringens direktiv har inkommit. 
 
För att söka samarbete med andra länder i termer av förmågor behöver Försvars-
makten en tidshorisont i materielplaneringen som bör sträcka sig 10-20 år framåt i 
tiden och att den är strukturerad i funktioner. Med funktion avses här vad som 
behövs göras för att uppnå en viss operativ effekt, däremot inte hur. Detta ger 
lösningsoberoende ingångsvärden som drastiskt ökar möjligheterna till samarbete 
med annan nation. 
 
Försvarsmaktens agerande i internationella samarbeten styrs främst av insatsorga-
nisationens långsiktiga utvecklingsplan som bl.a. resulterar i Försvarsmaktens 
Materielplan. Materielplanens bilaga 12 visar på redan ingångna åtaganden samt 
viljan till internationellt samarbete genom utpekade lämpliga försvarsmaterielsy-
stem. Av denna plan framgår motiv, arbetsinnehåll, prioriteringar, lämplig tidsho-
risont för samarbete samt krav på leveranstid till insatsförbanden.  Årligen väljs 
vilka samarbetsforum som passar bäst för respektive materielsystem i bilaga 12 
och tillsättning av personal till aktuella arbetsgrupper (motsv.). Spårbarhet samt 
koordinering av internationella samarbeten enligt bild 1. 
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För att kunna nå en ökad långsiktighet är en viktig del att närmare knyta studier 
och forsknings- och teknikutvecklingsområdet (FoT) till utvecklingen av förmå-
gor inom det internationella samarbetet.  
 
Internationellt materielsamarbete är en del av Försvarsmaktens materielsystems-
försörjning och för Försvarsmaktens personal är det därför en integrerad del av 
arbetet. Förutom personal som är avdelad för positioner inom exempelvis reger-
ingens MoU-kommissioner och inom arbetsgrupper inom det multilaterala samar-
etet (NORDAC, LOI, EDA) finns inom Försvarsmaktens högkvarter en nybildad 
organisationsenhet innehållande fyra befattningar med ansvar för koordinering 
och samordning av internationella materielsamarbeten och exportstöd.  
 
Avseende specifik verksamhet som kommer att kräva extra resurser under 2009-
2010 är Sveriges ordförandeskap i NORDAC samt planering och genomförande 
av NORDACs industrikonferens våren 2009.  
 
Deltagande i EDA är i sin linda avseende materielsamarbete under 2008 och be-
döms öka under 2009 och 2010. Deltagande i EDIR FA HMR bedöms ligga på 
nuvarande nivå medan antalet MoU-deltagare kommer att öka. 
 

Bild 1. Spårbarhet från FM Utvecklingsplan till deltagande i internationella samarbetsfo-
rum. Bilden visar även koordineringen som behövs för att bl.a. undvika ”dubbelarbete” eller 
för att uppnå synergieffekter. 
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Det bedömda resursbehovet, utöver det som inryms i respektive materielprojekt, 
utgörs av ca åtta manår för inriktning, koordinering och genomförande. För med-
verkan i planeringen av internationella FoT-projekt, inkl EDA och NATO R&T, 
bedöms behovet därutöver vara ytterligare c:a 1 manår. 
 
Inom anslaget 6:1 bedöms behovet vara ca 1,5 mnkr för främst resor och trakta-
menten i bi- och multilaterala sammanhang för materielsamarbete och ca 
0,3 mnkr för FoT-samarbete. 
 
Det bör i sammanhanget betonas att nuvarande redovisningsprincip inte identifie-
rar i vilken utsträckning resursbehov döljer sig inom annan budgetering, ex för 
anskaffningsprojekt och försvarsattachéer. 
 
Bedömningen av resursbehovet inom anslag 6:1 är baserat på budgeterade resur-
ser för internationellt materielsamarbete för 2008 och den ovan bedömda ökning-
en av deltagande i internationella samarbeten. I kostnaderna ingår inte lönemedel.  
 
1.3.2. Exportstöd 

Exportstödsverksamheten samordnas i de av Regeringskansliet ledda koordine-
rings- och referensgrupperna (KRG) samt undergrupper till dessa. I största möjli-
ga utsträckning eftersträvar Försvarsmakten att koordinera industrins önskemål 
med redan planerad verksamhet. De önskemål som inte kan tillgodoses på detta 
sätt utförs genom tilläggsuppdrag till förband. 
 
Försvarsmaktens resurs för exportfrämjande utgörs av personalens kompetens 
samt efterfrågad materiel och är ett merutnyttjande av befintliga resurser. Den 
princip som tillämpas är att Försvarsmakten står för lönekostnaderna medan indu-
strin står för merkostnader såsom t.ex. resor, logi, m.m. Vissa resurser måste dock 
reserveras för de fall då Försvarsmakten inte får eller bör ta emot ersättning från 
industrin. 
 
Deltagande i exempelvis MoU-möten är i många fall initierat av exportstödsskäl 
men hänförs formellt till internationellt materielsamarbete. 
 
Försvarsmaktens deltagande i framtagning av leasing- och samarbetsavtal avseen-
de försvarsmateriel med tillhörande utbildning kommer även i fortsättningen att 
kräva relativt omfattande personella resurser. 
 
Försvarsmaktens stöd till försvarsindustrin har hittills varit omfattande och öns-
kemålen från industrin visar en tydligt ökande trend vilket innebär att export-
stödsverksamheten för Försvarsmakten sannolikt kommer att öka ytterligare. 
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Förutsättningen för att kunna prognostisera, och därmed planera och budgetera, 
exportstödsverksamhet är att försvarsindustrin i god tid kan presentera sina behov 
för kommande verksamhetsår. De önskemål som industrin presenterar har som 
regel inte det tidsperspektiv som krävs för planerings- och budgetprocessen. Hu-
vuddelen av industrins önskemål om exportstöd sker med relativt korta tidsförhål-
landen och inte sällan ”ad hoc”. 
 
Genomförandet sker i huvudsak inom ramen för ordinarie verksamhet och f.o.m. 
2008 finns en befattning avdelad inom HKV att koordinera och samordna verk-
samheten. Inom anslaget 6:1 bör 50 kkr avsättas för resor och besök, nationellt 
och internationellt, av mera generell karaktär samt samordning av verksamheten. 
 
Inom anslaget 6:2 bedöms resursbehovet för Försvarsmaktens exportstödsverk-
samhet vara 1,5 mnkr och omfattar kostnader dels för materieldemonstrationer 
och dels för specifika stödåtgärder där ersättning från industrin är oförenligt med 
myndighetsrollen. 


