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1. Gen

2012 var ett b
ökande star
trukturerad

organisation
betydande ste
uppfattar att
försvarsmyn
export inom f
försvars- och

Under året ha
fler samarbet
erfarenheter 
att betrakta s
att utveckla s
export kan va
vidmakthålla
materielsyste
nöjda med at
mellan Försv
motpart, Arm
Schweiz ska i
tridsflygsyst

är en viktig d
uppgradering
undertecknat
yckade sama

Ungern, ocks

Vi har utveck
markarenan 
nternationel

bidra till förs
materielförsö
amverkan m

produkter och
för svensk kr
ill stor del til

försvarsmyn
materielverk 
och resurser 
gemensamma
kostnadseffek

neraldir

bra år för FX
ten så inneb

d utveckling m
 i alla dess o
eg i myndigh
t vi numera ä
dighet som a
försvarssekt

h säkerhetspo

ar våra akti
ten med and
 visar att exp
som en natur
säkerhet i sa
ara en avgör
ande och utv
em. Vi är i de
tt ett ramavt
varsexportmy
masuisse, som
ingå ett lång
temet JAS 39

del i förutsät
gen av Gripe
t en tioårig f
arbete med e
så det kring s

klat verksam
 där möjligh
llt samarbete
svarets långs
örjning. Vår 

med Inspektio
h inom rame

rigsmateriele
llsammans m
digheter, frä

k och Försvar
 är avgörand
a mål, ett kv
ktivt försvar

 

rektören

XM. Om 2011
ar 2012 en m
mot en väl fu

olika delar. F
hetens utvec
är en etabler
aktivt bidrar
torn till förde
olitik.  

iviteter bredd
dra länder. V
port i flera a
rlig byggsten
marbete me
rande faktor
eckling av et
etta avseend
tal har under
yndigheten o
m syftar till a
gsiktigt partn
9 Gripen. Att
tningarna fö
ensystemet. 
förlängning a
ett viktigt pa
stridsflygsys

mheten inom s
heter till ett u
e genom exp
siktiga 
 verksamhet
onen för stra
en för gällan
export. Vårt 
med andra 
ämst Förvare
rsmakten, va
de för att nå 
valificerat oc
r. 

ns föror

1 hörde till d
mer 
ungerande 
FXM har tagi

kling och vi 
rad 
r till att främ
el för svensk

dats genom 
Våra 

vseenden är
n i vår sträv
d andra och 

r för 
tt helt 

de särskilt 
rtecknats 
och vår 
att Sverige o
nerskap krin
t detta lycka
ör 
Vi har även 

 av vårt 
rtnerland, 

stem.  

 sjö- respekti
utökat 

ort också ka

t bedrivs i 
ategiska 
nde riktlinjer
 arbete utför

ets 
ars kunnand
 våra 

ch 

rd 

den 

it 
 

mja 
k 

r 
van 
 

och 
ng 
as 

 

ive 

an 

r 
rs 

de 

 
FX
för
fle
spe
ar
an
ell
Luf
exp
 
Vi 
stö
org
fok
nä
my
 
So
stä
str
ko
up
exp
vi f
int
an
för
för
 
Ulf

XM är med o
rsvarsexport

era olika sem
ecifika kring
rangerat av

nnat med ISP
er stöd till tv

uftförsvarsut
port av krigs

 har under 2
ödverksamhe
ganisation s
kusera mer t

är vi nu alltm
yndigheten b

om en stödmy
ärka vårt för
rävat efter a
mpetenser o

ppgiften att in
portverksam
 fram emot a
tensifiera vå

ndra svenska
rsvarsindust
rsvarsnytta.

f Hammarst

ch för en lev
t och dess be

minarier för a
g just försvar
 Utrikespolit

P i Almedalen
vå centrala u
tredningen o
smateriel.  

012 sett över
et och vidtag
ka arbeta eff

tid och resur
mer lämnar u
bakom oss. 

yndighet me
rsvars opera
tt sätta samm

och utveckla e
nrikta, prior

mhet till nytta
att ytterligar
rt samarbet

a myndighete
trin och bidr
  

tröm 
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vande diskus
etydelse. Vi h
att lyfta fram
rsexport, till 
tiska institut
n. Vi bidrar m
utredningar,
och Utrednin

r såväl vår k
git åtgärder 
ffektivt och k
rser på kärnv
uppbyggnad

ed uppgift at
ativa förmåg
man en mix 
 en ny profes
ritera och ge
a för vårt för
re vässa vårt
te med andra
er och med 

ra till ännu m

 

sion kring 
har deltagit i
m det 
 exempel ett 
tet och ett 
 med expertis
, 

ngen om 

kärn- som 
 så att vår 

kunna 
verksamhete

dsskedet av 

t bidra till 
ga har vi 
 av olika 
ssion med 
enomföra 
rsvar. Nu se
t stöd, 
a länder, me

mer 

i 
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2. FXM

2.1 Inst

Försvarsexpo
exportrelater
genom att gen
åtgärder för i
organiserade 
exportsatsnin

FXM ska ansv
ådan materie
örsvarssekto

verksamhet e
 denna uppg

1. efter 
reger
förha
intern

2. i övri
förha
övere

FXM ska bed
ill försvarets

övrigt är till f
äkerhetspoli
amverkan m

produkter och
ör svensk kri

FXM ska bist
nternationell

FXM ska sena
Försvarsdepa
myndigheten
myndigheten
örsvarsexpor

M:s upp

truktion 

ortmyndighet
ad verksamh
nomföra allm
nternationel
 aktiviteter v

ngar. 

vara för försä
el hos myndi

orn som inte 
eller blivit ob
gift ingår att: 
 särskilt bem
ringen företrä
andlingar och
nationella öv
iga fall företr
andlingar och
enskommelse

driva sin verk
s långsiktiga m
fördel för sve
itik. Verksam

med Inspektio
h inom rame
igsmaterielex

tå Regeringsk
la förhandlin

ast den 1 ma
artementet re
ns arbete på k
ns övergripan
rtverksamhe

 

pdrag 

ten (FXM) sk
het inom förs
mänt exportf
lla marknade
vid särskilda 

äljning och u
igheter inom
 längre behöv

brukbar.  
 

myndigande fr
äda staten vi
h ingående a
verenskomm
räda staten v
h ingående a
er och avtal. 

ksamhet så at
materielförs

ensk försvars
mheten ska be
onen för stra
en för gälland
xport. 

kansliet med
ngar. 

ars varje år til
edovisa en in
kort och lång
nde prioriteri
eten. 

ka bedriva 
svarssektorn 
främjande 
er och 
 

upplåtelse av
m 

vs för statens

rån 
id 
v 

melser, och 
vid 

v 
 

tt den bidrar
örjning eller 
- och 
edrivas i när
tegiska 
de riktlinjer 

d underlag fö

ll 
nriktning för 
g sikt samt 
ingar för 

 

v 

s 

r 
r i 

ra 

r 

 

2.2
 
Inriktn
genere
 
Försvar
kunna u
på ett k
bidra ti
krävs at
tjänster
förmåg
bidrar t
Försvar
utveckl
driftkos
nödvän
kan vid
produk
systemi
stort se
bära en
ses exp
och utv
försvars
försvare
exportp
möjligh
kostnad
 
Försvar
sig till s
försvars
en stor 
tillgodo
företag 
och del
medelst
en stor 
av den m
Försvar
 
Med en
inhems
försörjn
medelst
sin kun

Försvars

nings- och 
era försvar

rsexport är e
upprätthålla 

kostnadseffek
ill försvarets 
tt den export
rna är spårba
e- och förban
till fler använ
rsmakten nyt
ingskostnad
stnader samt

ndig för en fö
dmakthålla oc
kter på hög te
integration s

ett inget land
n nationell fö
ort idag som

veckla en kom
sindustri. En
et i dag och i

perspektivet 
heter till ökad
dsdelning me

rsexportmyn
såväl stora so
s- och säkerh
 del av sitt be
osedd av stor
 integrerar i 
system som 
tora företag.
 innovationsk
materiel som
rsmakten.  

n minskande 
sk marknad b
ningssäkerhe
tora företag u

ndbas. 

nytta 

 prioriterin
rsnytta 

n viktig del f
 och utveckla
ktivt sätt. För
 långsiktiga m
terade mater
ara till Försv
ndsutvecklin
ndare av syst
ttjar, vilket u
, också skapa
t operativa fö
rsvarsindust
ch utveckla d
eknologisk ni
som är till ny
s försvarsma
rsvarsindust

m en förutsätt
mpetent och k
n industri som
i framtiden. G
i materielför
d kostnadseff
ed andra länd

ndighetens ex
om små och m
hetsföretag. F
ehov av mate
ra försvarsind
stor utsträck
tillhandahåll
 Bland dessa
kraft som stö

m är nödvänd

 och mer kon
blir det allt vi
etsperspektiv
utvecklar sin
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ngsarbetet f

för att försva
a operativ för
r att export s
materielförsö
rielen och 

varsmaktens 
ng. Sådan exp
tem som 
utöver delad 
ar lägre 
ördelar. Expo
triell förmåg
de system och
ivå med kval

ytta för försva
akt kan idag 
tri. Internatio
tning för att b
konkurrensk
m är till nytt
Genom att b
rsörjningen s
ffektivitet och
der. 

xportstöd vän
medelstora 
Försvarsmak
erielförsörjni
dustriföretag
kning kompo
ls av små och

a företag finn
ödjer utveckl
dig för 

nkurrensutsa
iktigare, utif
v, att även sm
n export och 

för att 

aret ska 
rmåga 
ska 
örjning 

port 

 

ort är 
a som 
h 
ificerad 
aret. I 
enskilt 
onellt 
behålla 
kraftig 
a för 
eakta 

skapas 
h 

nder 

kten får 
ing 
g. Dessa 
onenter 
h 

ns ofta 
lingen 

att 
från ett 
må och 
 ökar 
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nternation
nternationel

möjligheterna
metodik och g

Export av stö
amarbete me
örsäljning. D
elationen me

Gripen. Geno
ekonomiska f
utvecklar nya
Exportstödsv
annat som en
Gripensystem
och mera sam
ndustri än tid

att vissa länd
mellan stater 
ndustri och s

Samarbete m
åtaganden bl.
amarbetspro
åsom t.ex. le
örsvarets ma

att ge stöd, un
och bygga för

Ett statligt ex
FXM koordin
örsvarsmynd
örutsättning

Bedömning
Efterfrågan p
rämjandet av

ett behov av t
åstadkommer
effektivare ve
mer transpar

Genom att FX
hur myndighe
bidraget till fö
materielförsö
örsvars- och 

nellt samarb
llt samarbete
a till övnings
gemensamm

örre materiels
ellan länder 

Det främsta s
ellan de länd

om samarbet
fördelar, dela
a förmågor til
verksamheten
n följd av exp
met. Främjan
mordnade kam
digare. Utvec
er helst ser a

r istället för e
stat.  

mellan länder 
.a. i form av 
ogram, eller a
easing ingår. 
ateriel hyrs u
nderlätta int
rtroende. 

xportåtagand
nerar statens 
digheters me
g. 

gsgrunder 
på statliga akt
v försvarsexp
tydliga priori
r genom såda

erksamhet, st
ent process. 

XM redovisar
eten bedöme
örsvarets lån

örjning och fö
 säkerhetspo

 

bete 
e och export ö
sutbyte, utve

ma procedure

system leder
 snarare än e
venska exem

der som valt J
et uppnår län
ar erfarenhet
llsammans. 
n har utveckl

portinsatsern
ndet har inne
mpanjer mel
cklingen har
att samarbete
ett kontrakt m

 kan även res
utbildnings-
att nya avtals
 Det förekom

ut till andra lä
ernationellt 

de är ett sama
 insatser och

edverkan ofta

törers medve
port ökar, vil
iteringar. FX
an prioriterin
tatlig helhets
 

r bedömning
er försvarsny
ngsiktiga 
ördelen för s
olitik i övrigt,

ökar 
ckling av 

er. 

r i dag till ett 
en ren 
mplet är 
JAS 39 
nderna 
ter och 

lats bland 
na avseende 
eburit större 
llan stat och 

r drivits på av
e genomförs 
mellan 

sultera i 
 och 
supplägg 

mmer även at
änder i syfte 
samarbete 

arbete där 
h där övriga 
ast utgör en 

erkan i 
lket leder till 

XM 
ng en 
ssyn och en 

gsgrunder för
yttan, d.v.s. 

vensk 
, skapas en 

 

 
v 
 

tt 
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öppen o
exportf
 
De expo
bedöms
priorite
exportf
Priorite
innebär
från ind
relativt 
framför
begräns
begräns
exportf
kan stö
 
Det stöd
materie
Den en
materie
 

- k
u
F

- k
im
u

 
Den an
till mat
att vidm
och ind
kort elle
upprätt
svenska
till förs
 
En i lan
försvars
motiver
fall till f
följande
 
 
 

och transpar
främjandet m

ortaffärer som
s ge störst m
eras när myn
främjande ve
eringsarbetet
r således inte
dustrin efterf
 stor omfattn
rda behov so
sad försvarsn
sade resurser
främjande so
djas. 

d en export k
elförsörjning
a är en direk
elförsörjning

kostnadsdeln
utveckling av
Försvarsmak
kostnadstäck
mmateriella 

uppbära roya

dra kategorin
erielförsörjn

makthållande
dustriella förm
er lång sikt ä
thållas även u
a försvaret. E
örjningssäke

ndet verksam
s- och säkerh
rar stöd för e
fall, men tord
e.  

ent process f
med försvarsr

m efter en sa
ervärde vad 

ndigheten inr
erksamhet.  
t som görs vi
e enbart en ra
frågade beho
ning, en bort
m av FXM b
nytta. Detta i
r vid FXM gö
m innebär h

kan ge försva
 kan indelas 

kt koppling ti
en genom: 

ning vid drift,
v ett system s
ten använde

kning där stat
 rättigheter (

alty vid expor

n innebär en
ningen. Expor
e och utveckl
mågor som F
är beroende a
utan nya bes

Exporten bidr
erhet. 

m försvarsind
hetspolitiska
export. Dessa
de främst be
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för det statlig
resurser. 

amlad analys
 gäller försva
riktar sin 

id myndighet
rangordning 
oven utan ock
tprioritering 
bedömts ha e
i kombinatio
ör att endast

högre försvar

arets långsikt
 i två kategor
ill 

, underhåll o
som 
er; 
ten äger 
(IPR) och kan
rt. 

n indirekt kop
rt bidrar här
ling av tekno

Försvarsmak
av kan 
ställningar fr
drar därmed o

dustri har äve
a fördelar som
a får bedöma
eskrivas geno

ga 

s 
arsnytta 

ten 
av de 
kså, i 
 av 
n 

on med 
 
snytta 

tiga 
rier. 

och 

n 

ppling 
rvid till 
ologiska 
kten på 

rån det 
också 

en 
m 
as från 
om det 
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Försvars- och
att en export 
eller säkerhet
änder, exemp

Att främja exp
organisatione
verkar såsom
örsvars- och 

Försvarsmakt
eller Totalförs
ntresse för sa

det en bedöm
örutsättning

utbyte samt g
avser utbildn

Den försvarsp
export som in
Försvarsmakt
kompetensen
 vidare meni

Export stödje
eknologinivå

konkurrenskr
ntressant lan
amarbete. Ex

högteknologis
ill försvars- o

motiv. Att stö
 program ino

Försvarsbyrå
utgör därför f
också i sin tur
med Sverige p

En förutsättn
göra en samla
exportfrämjan
nhämtas från

och FOI, men
utrikesförvalt
utrikesförvalt
kompletteran
ör bilateral s

h säkerhetspo
 underlättar e
tspolitiskt sa
pelvis vid fre
port till mult
er inom vilka

m FN kan ocks
 säkerhetspo

tens, Försvar
svarets forsk
amarbete me

mningsgrund,
gar ses för op
gemensamt r
ing och övni

politiska bety
nte direkt här
tens materie

n bedöms vik
ng. 

er en framtid
å som har int
raft och att S
nd för interna
xportens bid
sk utveckling
och säkerhet
ödja export v
om ramen för
n (EDA) elle
försvarspolit
r omvärlden
på försvarsom

ning för att m
ad bedömnin
nde kan ge ä
n i första han
n även från R
tningen. Ingå
tningen är oc

nde bild av vi
samverkan m

 

olitiska förde
eller bidrar t

amarbete med
edsfrämjande
tinationella 
a det svenska
så på detta s

olitiskt motiv

rets materiel
kningsinstitu
ed ett visst la
, exempelvis 
erativt eller t

resursutnyttj
ng.  

ydelsen kan 
rleds från 

elförsörjning,
ktig för försva

da kompetens
ternationell 

Sverige förbli
ationellt förs

drag till att st
g och innova
tspolitiken, u
via deltagand
r Europeiska

er inom Nato
tiska motiv. D
s intresse för
mrådet. 

myndigheten 
ng av det mer
är att ingångs
nd Försvarsm
Regeringskan
ångsvärden f
ckså viktiga f
ilka förutsätt

med ett enskil

elar kan vara
till försvars- 
d vissa 
e operatione

a försvaret 
ätt vara 

verat. 

lverks (FMV)
uts (FOI) 
and är även 
 där 
tekniskt 
ande vad 

även omfatta

, men där 
arets förmåg

s- och 

ir ett 
svarsrelatera
tödja 
ation kopplad
utgör också 
de till exempe
a 
-samarbetet 

Detta ökar 
r samarbete 

ska kunna 
rvärde 
svärden kan 

makten, FMV
nsliet och 
från 
för att ge en 
tningarna är 
lt land.  

a 
 

er. 

) 

a 

a 

at 

d 

el 
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Förvalt
priorite
från Fö
övertali
verksam
  

ning av ingå
erad del av FX
rsvarsmakte
ig materiel ä
mhet.  

ngna avtal oc
XM:s verksa

en avseende f
r också en pr
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3 Verks

År 2012 var F
Myndigheten
nternt med u

och rutiner, o
exportfrämjan
Allt eftersom 
om myndigh

olika aktivitet
har genomför
och land. FXM
amarbete me

ensam arrang
och relationer
örsäljningar 
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bistått Regeri
med underlag
materielsama
ram inför hö

Analysverksa
kompetens so
exempel Förs
Exportkreditn

samhete

FXM:s andra
n har fortsatt 
utveckling av
och när det g
nde, försäljn
 FXM blivit m

het har mynd
ter ökat. Ett 
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g rörande sve
arbeten. Und
ögnivåresor o
amheten har 
om finns hos
svarsmakten,
nämnden (E

 

en 2012 

a hela verksam
 att utvecklas

v styrning, ar
äller analys, 

ning och avta
mer etablera
dighetens me
 flertal främja
 försvarsomr
nat en rad se

ganisationer 
tatliga affärs
lats och ett tr
 försvarsmat
redovisas nå
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nde särbehan

nstatlig för
ktiga förtroen
n för de mell
eder till mell
er i det samm
tiga relatione

ala sammanh
åmöten och n
s representan
nom mer dir

ande i mässor
elationsbygga
sattachéer m
manget hålle
mfattar små o

 
året har FXM
ngsrika förha
 köp av 22 st
, med benäm
pe i förhandl
M och Schwe
uisse den 24 
al om uppha

ar; det första 
ken Gripen E

gsiktigt sama
areutvecklin

edje delen tar
 C/D som en
roducerade G
med stöd av F
t förhandla m
pande förhan

et 2013 och a

 ett flertal po
essa är: expor
 etik, exportf
, övertalig m
tensutvecklin

nde sexuella t
ndling.  

säljning  
ndefulla relat
lanstatliga sa
lanstatliga af
manhanget ä
en genom de

hang som t.ex
nära relation
nter i landet v
ekt engagem
r, besöksverk
ande genom 

mm. Viktigt är
er sådan bred
och medelsto

M bedrivit int
andlingar me
tycken nästa 

mningen Grip
lingarna med
eiz upphandl
augusti unde

andlingen. De
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Den 28 febru
om inriktning
verksamhet ti

ltatredov

har verksamh
framtagits oc

n varför jämfö
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1: Inriktnin
rsexportmy
t 2013-2015

uari 2012 läm
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