FXM – Försvarsexportmyndigheten
Export och internationellt samarbete för framtidens försvar
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Vårt uppdrag är att
främja svensk försvarsexport
– men bara om den är av försvarspolitiskt intresse
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I dag kan i stort sett inget lands försvarsmakt
ensamt bära en konkurrenskraftig och kompetent försvarsindustri. För att kunna behålla
och utveckla ett starkt försvar är export och
samarbete med andra länder helt nödvändigt.
Denna insikt gör att både EU-kommissionen
och Europeiska försvarsbyrån (EDA) driver på
mot en bättre fungerande försvarsindustriell
marknad inom den Europeiska unionen. Samtidigt ökar exporten till övriga världen och
det transatlantiska samarbetet är centralt. För
det är samarbete det handlar om, och inte ren
försäljning, när det gäller export av framförallt
större försvarssystem. Syftet är givetvis att alla
parter ska uppnå fördelar.
I FXM:s fall är det helt avgörande att sam
arbetet och exporten är av försvarspolitiskt intresse, inriktat på att dela kostnader
med andra länder och samtidigt bevara högteknologisk och konkurrenskraftig
kompetens inom landet. Vårt uppdrag är att främja sådan svensk export, och bara
sådan.
Bland de företag vi arbetar med hittar man allt från stora koncerner till mindre
bolag som behöver stöd med kunskap om marknaden eller hjälp att synas. Verk
samheten drivs i nära dialog med Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
somär ansvarig myndighet för exportkontroll, och vi gör inget utan att företagen
fått deras godkännande. Förutom att främja företagens export som är av nytta
för det svenska försvaret, så företräder vi även svenska staten i mellanstatliga
försvarsexportaffärer och säljer övertaligt materiel på uppdrag av Försvarsmakten.
Ulf Hammarström, generaldirektör
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Ett enda ställe att
vända sig till för stöd

Tydligare rollfördelning
Resultatet av FXM:s bildande blev en tydligare
rollfördelning, ökad transparens och bättre
möjligheter för staten att överblicka export
verksamheten. Det gav också försvarsindustrin
en enda statlig företrädare att vända sig till
för exportstöd. Hos oss kan företag få hjälp av
specialister som har kompetens inom försvarsmateriel-, industri- och marknadsfrågor. Men
det är inte ett stöd som erbjuds förbehållslöst.
Varje år genomför FXM en övergripande analys
av vilka marknader och system som ska priori
teras utifrån försvarsnyttan.

Foto: Stefan Tell

Tidigare var den exportfrämjande verksamheten för försvarssektorn uppdelad på
flera myndigheter. För att effektivisera funktionen och bättre prioritera de statliga
insatserna bildades FXM. Det var den 1 augusti 2010 och från och med den dagen
är både verksamhet och expertis samlad under ett tak, i en myndighet och med en
huvuduppgift – att främja försvarsexport som är av svenskt försvarspolitiskt intresse.

Så från att ha varit en sidouppgift utspridd på
flera försvarsmyndigheter har dessa frågor utvecklats till en egen profession med
kunskap om försvarsmateriel och marknader, inklusive regionalt fokus, i en egen
myndighet som agerar med långsiktiga och strategiska hänsynstaganden. Och det
finns ett stort intresse från utlandet för FXM och hur vi bedriver vår verksamhet.
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Flygchef Anders Segerby berättar på en flygmässa i
Bulgarien om Sveriges insats i Libyen. Försvarsmakten
deltog på mässan i samarbete med FXM.
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Exportfrämjandet,
mer i detalj
Försvarsexportmyndigheten främjar svenska företags exportaffärer i försvarssektorn
– förutsatt att det finns en nytta för det svenska försvaret, till exempel genom att
bevara högteknologisk kompetens i Sverige, eller genom att dela kostnader med
andra länder. Vårt stöd omfattar export av både stora och komplexa materielsystem
på mellanstatlig basis där vi är kontraktspart och partner, samt mindre system och
delkomponenter. Vi har bland annat förhandlat fram ett nytt JAS 39 Gripenavtal
med Ungern, ett ramavtal avseende Gripen till Schweiz, och håller i avtalen gällande
exporten av Gripen till Tjeckien och Thailand.
FXM stöttar även små och medelstora företags försvarsnyttiga export. Det kan till
exempel röra sig om förfrågningar där vi ger Försvarsmakten i uppdrag att låna ut
personal eller andra resurser för förevisningar av produkter eller system. I samband
med större försvars- och säkerhetsmässor kan vi också anordna stödaktiviteter.
FXM arrangerar även egna seminarier i syfte att öka företagarnas kunskaper om
marknaden och dess förutsättningar.
Förutom att aktiviteterna vi främjar måste vara till nytta för den svenska försvarsoch säkerhetspolitiken, så kräver vi att företagen i fråga bedriver ett antikorruptionsarbete. Detta gäller alla företag, oavsett storlek.
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Omfattar också produkter som används civilt
Ibland tas militär teknik fram så att den även går att använda för civila ändamål.
Anledningen är att det inte skulle bli lönsamt för företagen att producera den annars.
Ett bra exempel på produkter med dubbla användningsområden är militära radarsystem som också används på civila flygplatser. FXM:s främjande omfattar även
sådan export.

1

Så här går det till – våra bedömningsgrunder
Ett företag inom försvars- och säkerhetsindustrin skickar en förfrågan till FXM.
Det kan gälla olika former av exportstödsaktiviteter såsom deltagande vid seminarier
och möten eller uthyrning av utrustning och testanläggningar.

2

Förfrågan prövas mot ett antal kriterier. Ett krav är att aktiviteten ska bidra till det
svenska försvarets långsiktiga materielförsörjning eller på annat sätt vara till fördel
för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Företaget måste även ha ett godkännande
för export från ISP.

3

Vi kontaktar andra försvarsmyndigheter för att utreda om den önskade exportaktiviteten går att genomföra, i den mån vi inte genomför aktiviteten själva.

4

Om kriterierna uppfylls och den önskade aktiviteten är praktiskt genomförbar,
kan FXM själv – eller genom att vidarebefordra uppdraget till andra försvarsmyndigheter – utföra exportstödsaktiviteten.
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De här myndigheterna
samarbetar vi med
En viktig del av vår uppgift är att vara samordnare för den statliga försvarsexportverksamheten. FXM kan därför ge andra myndigheter i uppdrag att genomföra
exportstödsaktiviteten. Här är de myndigheter som vi samarbetar med:
Försvarsmakten. Bidrar med användarkompetens och expertis om de operativa krav
som marknaden ställer. Försvarsmakten kan också upplåta sina testanläggningar och
tillhandahålla materiel och utrustning.
Försvarets materielverk (FMV). Erbjuder kompetens och kunskap om produkter,
materielsystem, industri och upphandling.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Fungerar som referensmyndighet och är
vår samarbetspartner med andra länders forskningsorganisationer.

Exportkontroll
Inspektionen för strategiska produkter (ISP). På Försvarsexportmyndigheten
beslutar vi inte om exporttillstånd eller ger tillstånd för tillverkning av försvars
materiel. Det ansvaret vilar på ISP och vår möjlighet att främja styrs av dess
bedömningar av produkter och länder.
För mer information, se: forsvarsmakten.se, fmv.se, foi.se och isp.se
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FXM ansvarar för att sälja Försvarsmaktens
övertaliga materiel. FXM har bland annat sålt
övertaliga stridsbåtar 90. För att se aktuella
försäljningar gå in på www.fxm.se.
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Vårt exportstöd till små
och medelstora företag
När ett land väljer JAS 39 Gripen eller svenska ubåtar blir det omedelbart mycket
uppmärksammat i både svenska och utländska media. Det är inte så konstigt, det
är stora projekt och samarbeten det handlar om. Sådana affärer är viktiga eftersom
de utvecklar och bevarar högteknologisk och konkurrenskraftig kompetens inom
Sverige. Men minst lika viktigt, om än inte lika uppmärksammat, är det arbete
som sker i små och medelstora företag inom försvarssektorn. Dethär är resurser
somFXM värnar om. För mer information, ring FXM på telefon 08-587 133 00 och
fråga efter SME-ansvarig.

En annan typ av stöd
För FXM är företag i det så kallade SME-segmentet minst lika viktiga som sina
störrekollegor i branschen. Men de behöver en annan typ av stöd, bland annat efter
som tröskeln för att exportera är högre för mindre företag. Här kan vi hjälpa till.
Vi bidrar också med kunskap om marknaden i stort och hjälper företag att synas
i olika sammanhang.
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Hur vi kan hjälpa till
FXM kan:
• Med stöd av övriga försvarsmyndigheter genomföra demonstrationer och
utbildningar och hålla föredrag.
• Tillhandahålla stöd i form av expertis, utbildning och information.
• Arrangera industridagar, seminarier och andra events.
• Ge möjlighet för relevanta företag att inkluderas i programmet vid utländska
delegationsbesök kopplade till försvarssektorn.
• I egenskap av statlig myndighet skapa r elationer med andra länders företrädare,
för att främja export.

Foto: FXM och SAAB

Det ligger i de ovan beskrivna uppdragens natur att vissa sker på vårt eget initiativ
och andra efter att vi har fått en förfrågan. Allt föregås av en analys av försvarsnyttan
samt en bedömning av att aktiviteten är i linje med FXM:s inriktning.

FXM deltar i Sverigemontrar på olika internationella försvarsmässor. Vi kan även ge Försvarsmakten i uppdrag att
demonstrera olika system.
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Försvarsexportmyndigheten
Box 56081
102 17 Stockholm
Östermalmsgatan 87 C
08-587 133 00
registrator@fxm.sewww.fxm.se
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