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Allmänt om betänkandet  
Utredningen har genomfört en grundlig genomgång och analys av några tidigare 
utredningar avseende Försvarsmaktens/FMVs verksamhet och styrningsformer, 
vilket fungerar som en bra motivationsgrund till de förslag som lämnas i kapitel 
15-17. Såväl de direkta förslagen som den föreslagna genomförandestrategin 
upplevs därför som motiverade och väl underbyggda.  
 
 
Synpunkter direkt relaterade till små och medelstora företetag inom 
försvarssektorn (SME-D) 
Utredningen föreslår att Försvarsmakten ska få möjlighet att upphandla materiel 
men även stöd direkt från marknaden i större utsträckning än idag. Möjligheten 
att upphandla via ramavtal, antingen gemensamma med FMV eller egna sådana, 
omnämns också i betänkandet. 
Dessa utökade möjligheter till upphandling välkomnas, det är dock viktigt att 
ramavtal och andra upphandlingar inte utformas så att små och medelstora 
företag utesluts – möjligheten för mindre företag att gå ihop i konsortier för att 
kunna bjuda på större upphandlingar måste beaktas. Genom att ge 
Försvarsmakten utökade möjligheter att upphandla direkt, inte genom FMV, kan 
också fokus på verksamhetens behov behållas. I dagsläget har FMV i vissa fall 
”överprövat” leveranser från privata aktörer direkt riktade till Försvarsmakten, 
varvid leveranser till Försvarsmakten har vridits till ett ökat tekniskt fokus. 
Sverige är ett litet land. Om Sveriges konkurrenskraft såväl internationellt som på 
den inre marknaden ska kunna behållas måste möjligheterna för mindre företag 
att delta i stora upphandlingar säkerställas. Beställarkompetensen måste 
säkerställas för att tillvarata kompetens och innovation hos små och medelstora 
företag. En uttalad strategi för att tillvarata kompetens och innovation hos små 
och medelstora företag skulle både öka konkurrensen och på sikt tillväxten inom 
försvarssektorn. Ur ett beredskapsperspektiv blir också flexibla lösningar och 
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snabba upphandlingar allt viktigare, ett område där mindre, mer lättrörliga, 
företag kan ge avsevärda bidrag.  
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