
 

 
 
Hej! 

Det blev en omtumlande höst. FXM fick i samband med regeringsförhandlingarna besked om 
nedläggning. Men med budgetomröstningarna i riksdagen ändrades detta, då Alliansens 
budget blev den som riksdagen valde ska gälla. FXM blir alltså kvar och vi ser fram emot ett 
2015 fyllt av försvarsnyttiga exportfrämjande aktiviteter. 
 
2014 blev ett intensivt arbetsår ända in i det sista. Läs vår publikation Händelser om allt FXM 
gjorde under året. Bara under december noterades flera viktiga händelser: Genom sitt 
budgetbeslut beslöt riksdagen att FXM ska vara kvar. I mitten av december kom 
Statskontoret med sin utvärdering av FXM (Statskontoret har som uppdrag att utvärdera 
myndigheter). Vi är stolta över att Statskontoret i sin rapport slår fast att syftena med 
bildandet av FXM – statlig helhetssyn, transparent process, bättre prioriteringar och en 
effektivare verksamhet, till stor del har uppfyllts redan efter fyra år. Detta är givetvis väldigt 
glädjande och visar på att myndigheten utvecklats i rätt riktning. När det gäller 
förbättringsområden ansåg Statskontoret att FXM behöver detaljera redovisningen av 
verksamhetens resultat och effekter. Detta är något som vi kommer att arbeta vidare med.  
 
I samband med Försvarsföretagsdagarna, också detta i december, lanserade FXM 
tillsammans med SOFF en webbaserad antikorruptionsutbildning. Kursen kombinerar 
kunskap om lagstiftningen på området med övningar och tips på hur man arbetar vidare med 
frågorna. Utbildningen finns här. FXM rekommenderar alla företag att göra den. 
 
I juni förra året fick FXM en förfrågan från Belgien om att vara med i en förstudie för landets 
kommande stridsflygplansupphandling. I början av december lämnade FXM in ett underlag 
om JAS Gripen till Belgiens försvarsministerium.  
 
Den 22 december tecknade Ungerns försvarsministerium och FXM ett tilläggsavtal till det 
JAS Gripen lease-köpavtal som länderna har. Tillägget gäller extra underhållsutrustning för 
att stärka Ungerns förmåga att delta i internationella operationer. 
 
Kommande aktiviteter 
FXM träffar regelbundet de länder vi har samarbetsavtal (MoU, Memorandum of 
Understanding) med. Den 9–11 februari deltar FXM i MoU-möte i Sverige med Singapore. 
Dessutom deltar FXM i MoU-möte med Australien i Melbourne den 24-26 februari. MoU-
möte kommer även ske med Nederländerna. För mer information kontakta Karin Kronhöffer, 
chef för FXM:s främjandeenhet.   

http://fxm.se/wp-content/uploads/2011/03/FXM_H%C3%A4ndelser2014.pdf
http://fxm.se/utbildning/


FXM samordnar svenska myndigheters deltagande på två mässor i närtid. Det gäller dels 
Aero India i Bangalore den 18-22 februari samt LIMA på Langkawi i Malaysia den 17-21 
mars. 

I april står FXM tillsammans med SOFF och Business Sweden värd för en svensk monter vid 
försvarsindustrimässan LAAD 2015. Mässan går av stapeln i Rio de Janeiro den 14–17 
april. Svenska företag har bjudits in att nyttja montern som mötesplats, delta i workshops 
eller ställa ut sina produkter i montern. Denna möjlighet gäller främst SME-företag, som 
genom att ställa ut i den svenska montern kan få en större exponering under mässan. Mer 
information finns på www.soff.se. Kontaktperson på FXM är Karin Trygg. 

I april anordnar FXM, tillsammans med SOFF, ett rundabordssamtal om 
antikorruptionsfrågor. Samtalet riktar sig till särskilt inbjudna företagsrepresentanter på 
ledningsnivå och kommer att fokusera på utmaningarna kring att bedriva affärsverksamhet 
på utsatta marknader.  

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 avanmälan. 

 
Vänliga hälsningar, 
 
Sofia Karlberg 
Kommunikationschef FXM 
 

 
FXM:S KALENDARIUM 

9–11 februari MoU-möte med Singapore (Stockholm). Kontaktperson: Mats Bergholm 
18–22 februari Aero India (Bangalore). Kontaktperson: Fredrik Hedén 
24–26 februari MoU-möte med Australien (Melbourne). Kontaktperson: Mats Bergholm  
Mars MoU-möte med Nederländerna. Kontaktperson: Anders Järn 
17–21 mars LIMA i Malaysia (Langkawi). Kontaktperson: Fredrik Hedén  
14-17 april LAAD 2015 i Rio de Janeiro. Kontaktperson: Karin Trygg  
16 april Rundabordssamtal om antikorruption. Kontaktperson: Sofia Karlberg 

 
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. 
 

http://www.soff.se/
mailto:karin.trygg@fxm.se
mailto:fornamn.efternamn@fxm.se
http://www.fxm.se/
https://twitter.com/forsvarsexport


Nyhetsbrev FXM ges ut fyra gånger om året av Försvarsexportmyndigheten. Publiceringsdatum: 3 februari 2015. Vill 
du inte ha nyhetsbrevet? Svara på mailet och skriv att du inte vill ha fler. 
 
 


