Hej!
Höstens val innebar inte bara förändringar inom Regeringskansliet utan även för FXM.
Beskedet om myndighetens nedläggning kom i samband med regeringsförhandlingarna och
är givetvis ett tråkigt besked. FXM kommer fortsätta fokusera på att upprätthålla en bra
verksamhet till dess att en ny struktur är på plats.
Vi kommer givetvis vara beredda att ge vårt bidrag för att en ny struktur ska kunna ta tillvara
de statliga värden som FXM skapades för, bland annat öppenhet och transparens. Till detta
hör också den förmåga FXM utvecklat för staten att ha överblick och att prioritera
verksamhet utifrån nyttan för det svenska försvaret, liksom att stödja företagens förmåga att
bibehålla och utveckla försvarsviktig kompetens
Saab har skrivit avtal med Brasilien om försäljning av 36 stycken Gripen NG. FXM är givetvis
mycket glada för Saabs skull, det är ett fantastiskt betyg för svensk industris kompetens,
men också en bekräftelse på Gripensystemets militära förmåga. Även FXM förhandlar med
Brasilien om Gripen. Läs mer här.
Utöver Brasilien för FXM även dialog såväl med Slovakien som med Belgien, Detta med stöd
av Försvarsmakten, FMV och industrin. När det gäller de befintliga Gripenkunderna
genomför FXM, tillsammans med FMV, Försvarsmakten och industrin för närvarande:
• Diskussioner med Thailand om supportavtal för Gripen, Erieye och Rb15 för nästa
budgetår samt User Group Conference.
• Diskussioner med Ungern om kompletterande utrustning för att stödja deras NATO
Air Policing i Baltikum 2015 och deltagande i EU Battle Group 2016.
• Diskussioner med Tjeckien avseende utrustning för utökad attackförmåga.
I slutet av oktober besökte FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström och Tillväxtanalys
generaldirektör Dan Hjalmarsson Brasilien för att studera aktuella forsknings- och
innovationsfrågor inom försvars- och energiområdena samt för att definiera möjligheter och
utmaningar för ett ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom dessa områden. Läs
mer här.
FXM genomförde i somras en försäljning av 19 stycken bandvagn 308 till den finska
Försvarsmakten. Vagnarna levererades i slutet av september.
I slutet av november arrangerar FXM tillsammans med ett antal svenska företag ett
seminarium om Naval Technology i Brasilien. Syftet är att i exportfrämjande syfte berätta om

svensk teknologi för den brasilianska flottan inför kommande brasilianska
anskaffningsprojekt.
I/ITSEC är världens största mässa och konferens avseende modellering, simulering och
träning och genomförs årligen i Florida. Inför genomförandet samlar FXM intresserade
företags och myndighetsrepresentanter till ett förmöte, i syfte att sprida kunskap om hur
respektive delegation ser ut och vilka möjligheter till stöd samt behov av samordning som
finns, samt för att identifiera eventuella synergieffekter. Läs mer här.
FXM träffar regelbundet de länder vi har samarbetsavtal (MoU, Memorandum of
Understanding) med. Under vintern kommer vi träffa representanter från bland annat
Storbritannien, Tjeckien, Lettland, Tyskland och Nederländerna. Kontakta Karin Kronhöffer
om du är intresserad av mer information.
Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi kan förbättra detta nyhetsbrev. Vill du inte ha fler
nyhetsbrev går det bra att maila mig för att avanmäla dig.
Vänliga hälsningar,
Sofia Karlberg
Kommunikationschef FXM

FXM:S KALENDARIUM
20 november Sweden/UK Defence & Security Industry Cooperation Day Kontaktperson:
Karin Kronhöffer
24-26 november MoU-möte med Tjeckien Kontaktperson: Marcus Hallberg
27 november Seminarium Naval Technology, Rio de Janiero. Kontaktperson: Anders Järn
1-5 december Mässan I/ITSEC, Florida. Kontaktperson: Jonas Waltari
Maila kontaktpersonerna enligt principen fornamn.efternamn@fxm.se
Telefon: 08-587 13 300
Mer om FXM www.fxm.se
Följ oss på Twitter @forsvarsexport
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: 12 november 2014.
Vill du inte ha nyhetsbrevet? Svara på mailet och skriv att du inte vill ha fler.

