
 

 
 
Hej! 

Samtidigt som körsbärsträden började blomma här på FXM:s innergård nåddes myndigheten 
återigen av ett besked om nedläggning. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att FXM 
avvecklas den 31 december 2015. Riksdagen fattar beslut den 16 juni och vi har fått i 
uppdrag att förbereda och påbörja avveckling samt föra över vissa uppgifter till FMV. Givetvis 
är detta ett tungt besked som myndigheten nu mottagit för andra gången. Trots detta ser vi 
med tillförsikt fram emot de försvarsnyttiga exportfrämjande aktiviteter som vi har framför 
oss.  
 
Den 12 maj talar FXM:s strategichef, Peter Göthe, vid ett lunchseminarium om 
internationella försvarssamarbeten. Seminariet arrangeras av Teknikföretagen och hålls på 
Storgatan 5 i Stockholm. Läs mer här.  
  
Den 4 juni anordnar FXM tillsammans med SOFF en landdag med tema Polen. Företag 
som lyckats på den polska marknaden berättar då om sina erfarenheter. Syftet med dagen är 
att visa på vilka möjligheter och erfarenheter det finns av den polska försvarsmateriel-
marknaden. Bland talarna finns företrädare för SOFF, FXM, UD, Fö, BAE Systems 
Hägglunds, Habia Cable och Saab. Seminariet börjar 09.00 och pågår till 15.30 i Stockholm. 
Anmäl dig till camilla.dattermark@soff.se senast den 28 maj. Kostnad för seminariet, 
inklusive lunch, är 450 kr per person. Fullständigt program för dagen hittar du på SOFF:s 
webbplats. För mer information går det även bra att kontakta Göran Lindgreen på FXM.  

Mässor: Den 13–15 maj deltar FXM i MAST i Yokohama, Japan och den 19–21 maj deltar 
FXM i IMDEX Asia i Singapore.  
MOU: FXM träffar regelbundet de länder vi har samarbetsavtal (MoU, Memorandum of 
Understanding) med. Den 26–29 maj deltar FXM i MoU-möte med Malaysia. Den 1–3 juni 
deltar FXM i MoU-möte med Polen. Dessutom deltar FXM i MoU-möte med Brasilien den 1-
3 juni samt MoU-möte med USA den 2 juni. MoU-möte kommer även ske med Tjeckien den 
14-17 juni samt med Singapore i juni. För mer information kontakta Peter Göthe, 
tjänsteförrättande chef för FXM:s främjandeenhet.   

Genomförda aktiviteter:  
Det har varit full aktivitet de senaste månaderna. Den 14–17 april stod FXM, SOFF och 
Business Sweden värdar för en svensk monter vid försvarsindustrimässan LAAD 2015. 
Mässan gick av stapeln i Rio de Janeiro och en rad svenska företag höll till i Sverigemontern. 
Förutom att företagen ställde ut i montern och använde den som mötesplats, arrangerades 
det även workshops i montern. Granne med Sverigemontern fanns Saab, som hade med sig 
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en Gripenmodell i full storlek. Området runt Sverigemontern och Saab upplevdes som ett av 
de mest besökta områdena på hela mässan. Läs och se vår kortfilm om mässan här. 
Projektansvarig LAAD från FXM var Jonas Waltari. 

I april anordnade FXM, tillsammans med SOFF, ett rundabordssamtal om 
antikorruptionsfrågor. I samtalet deltog ett tjugotal särskilt inbjudna företagsrepresentanter på 
ledningsnivå. Inbjudna som inledningstalare var bland andra Håkan Buskhe från Saab, Lars 
Näslund från 3M, Helena Sundén från Institutet mot mutor samt Jan Pie från ASD. Här kan 
även nämnas att den nätbaserade antikorruptionsutbildning som FXM tagit fram tillsammans 
med SOFF fortsatt finns till förfogande här. Vi är glada över att många företag använder den i 
sina organisationer.  

I mars träffades flygvapenchefer från Tjeckien, Ungern, Polen, Österrike, Slovakien, 
Tyskland och Sverige i Prag för att diskutera möjligheterna till framtida 
utbildningssamarbeten i Tjeckien. Konferensen öppnades av Tjeckiens vice försvarsminister 
Daniel Koštoval och chefen för generalstaben, general Petr Pavel. Sverige representerades 
av generalmajor Micael Bydén samt generaldirektören för FXM, Ulf Hammarström.  

I mitten av mars övade det ungerska flygvapnet i Vidsel som en del av det mellanstatliga 
kontrakt som FXM tecknade i januari 2012 och som gäller till 2026. Syftet med övningen var 
att förbereda Ungerns övertagande av luftövervakningen av Baltikum och landets deltagande 
i EU Battlegroup. Det ungerska flygvapnet flög då upp sex stycken av sina Gripenplan från 
Ungern för övningen. I samband med övningen genomfördes ett styrgruppsmöte, lett av 
FXM:s marknadschef Joakim Wallin, där möjligheter och utmaningar för det svensk-ungerska 
Gripensamarbetet diskuterades. Vill du veta mer, kontakta Robert Johannesson på FXM.  

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 

13–15 maj Mässa MAST (Yokohama). Kontaktperson: Mats Bergholm 
19–21 maj Mässa IMDEX Asia (Singapore). Kontaktperson: Mats Bergholm 
26–29 maj MoU Malaysia (Kuala Lumpur). Kontaktperson: Louise Uvenfeldt  
1–3 juni MoU Polen (Stockholm). Kontaktperson: Göran Lindgreen 
1–3 juni MoU Brasilien. Kontaktperson: Anders Järn 
2 juni MoU USA. Kontaktperson: Jonas Waltari 
4 juni Seminariedag om Polen (Stockholm). Kontaktperson: Göran Lindgreen 
14-17 juni MoU Tjeckien. Kontaktperson: Marcus Hallberg 
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8–12 juni MoU Singapore (Stockholm). Kontaktperson: Mats Bergholm 
 

 
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: 6 maj 2015. Vill du 
inte ha nyhetsbrevet? Svara på mailet och skriv att du inte vill ha fler. 
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