
 
 
Hej! 
 
Den 16 till 20 juni är det försvarsmässan Eurosatory i Paris. Försvarsexportmyndigheten, 
FXM, kommer vara på plats i Sverigemontern tillsammans med svenska företag. Om du ska 
dit missa inte den mottagning vi arrangerar tillsammans med branschorganisationen Soff i 
monter H303 tisdagen den 16 juni klockan 15. Se bifogad inbjudan. FXM:s generaldirektör 
Ulf Hammarström kommer även tala på Eurosatory under rubriken ”The Military Decline of 
Europe: Origins, Implications and Solutions”, den 17 juni klockan 10:30 i konferensrum 
nummer 7 nära entrén till Hall 5. 
 
FXM kommer att arrangera två olika seminarier i Almedalen. På måndagen den 30 juni 
ordnar vi seminariet ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer”. Läs mer här. 
Onsdagen den 2 juli arrangerar Saab och FXM tillsammans seminariet ”Gripen i världen – är 
det viktigt med Gripenexport?”. Läs mer här.  
 
Sedan förra nyhetsbrevet har det hänt mycket på myndigheten. Vi anordnade vårt årliga 
seminarium, Försvarsexportdagen, i Karlskoga i maj. Ungefär 70 företag och 
myndighetspersoner deltog. Läs Dagens Industri om vad som sades om nya marknader på 
seminariet.  
 
Fredagen den 16 maj skrev vi ett nytt Gripenavtal med Tjeckien. Landet har haft Gripen 
sedan 2005 och nu förlängdes kontraktet till åtminstone år 2026. Tjeckien har 14 
Gripenflygplan och deltar bland annat i luftövervakning över Baltikum. Värdet av det nya 
kontraktet är ungefär 5,4 miljarder SEK. Läs mer här. 
 
Under två år har FXM förhandlat med Schweiz om en gemensam upphandling av nästa 
generations Gripen, Gripen E. Den 18 maj folkomröstade Schweiz om finansieringen av 
projektet. Till vår besvikelse röstades finansieringsförslaget ned och förhandlingarna 
avslutades. FXM:s generaldirektör skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet ”Jas Gripen 
står stark trots nej i Schweiz.” Läs artikeln här.  
 
Det amerikanska försvarsministeriets Foreign Comparative Testing besökte Sverige. I 
samband med detta ordnade FXM och Soff ett seminarium om USA. Läs mer här. 
 
Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi kan förbättra detta nyhetsbrev. Vill du inte ha fler 
nyhetsbrev svara bara på detta mail och skriv det. 
 
Glad sommar, 
 
Sofia Karlberg 

http://www.almedalsveckan.info/22809
http://www.almedalsveckan.info/18001
http://www.di.se/#!/di/artiklar/2014/5/7/tror-pa-tillvaxtlander/
http://fxm.se/blog/tjeckien-och-sverige-skriver-gripenavtal
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/jas-gripen-star-starkt-trots-nej-i-schweiz_3572440.svd
http://fxm.se/blog/fxm-arrangerade-usa-seminarium


Kommunikationschef FXM 
 

 
FXM:S KALENDARIUM 

16-20 juni Försvarsmässan Eurosatory i Paris (se ovan). Kontaktperson Göran Lindgreen. 
24-26 juni Balt-Military-Expo i Gdansk. Kontaktperson Anders Järn. 
30 juni Seminarium i Almedalen ”Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer” (se 
ovan). 
2 juli Seminarium i Almedalen tillsammans med Saab ”Gripen i världen – är det viktigt med 
Gripenexport?” (se ovan). 

 
 
Mer om FXM www.fxm.se 
Följ oss på Twitter @forsvarsexport  
Maila enligt principen fornamn.efternamn@fxm.se 
Telefon: 08-587 13 300 
 
Försvarsexportmyndighetens uppdrag är att främja svensk försvarsexport – när den är av försvars- och 
säkerhetspolitiskt intresse. Myndigheten främjar genom försvarskompetens. Myndigheten stödjer företags 
försvarsnyttiga export och företräder staten vid försvarsexportaffärer och annan försäljning. Inom ramen för 
exportfrämjande leder FXM exportfrämjande verksamhet i samverkan med andra myndigheter och försvars- och 
säkerhetsindustrin. Vi främjar export från såväl de större företagen som från små och medelstora företag. 
Främjandet omfattar förutom försvarsmateriel, även export av militär teknologi för civila ändamål eftersom militär 
teknik ofta måste användas även i civila sammanhang för att vara lönsam för företagen. 
 
Nyhetsbrev FXM ges ut fyra gånger om året av Försvarsexportmyndigheten. Publiceringsdatum: 10 juni 2014. Vill du 
inte ha nyhetsbrevet? Svara på mailet och skriv att du inte vill ha nyhetsbrevet. 
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