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Försvarsexportmyndighetens publikation Händelser 2014 är en sammanställning av
myndighetens verksamhet under 2014 — globalt och lokalt, externt och internt.

DETTA ÄR FÖRSVARSEXPORTMYNDIGHETEN
Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport — när
den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga export
och företräder staten vid försvarsexportaffärer och annan försäljning.
Inom ramen för exportstöd leder FXM statens exportfrämjande verksamhet i
samverkan med andra myndigheter och försvars- och säkerhetsindustrin. Vi främjar
export från både de större företagen och från små och medelstora företag.
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— när den är av försvarspolitiskt intresse.

Samverkansavtal mellan FXM
och Exportrådet för att främja
försvars- och säkerhetspolitiskt
viktig export.

Thailands sex första JAS
Gripenflygplan invigs och
sätts i drift.

FXM säljer cirka 600
övertaliga fordon.
Sweden-Australia Defense
Day i Canberra.

Brasilien väljer JAS Gripen till sitt
stridsflyg. FXM får förfrågan om
interimslösning.

Singapore sätter svensk ubåt i drift.
FXM:s första utförsäljning av
Försvarsmaktens övertaliga
materiel — bandvagnar till
bland annat Finland.

FXM startar
den 1 augusti.

FXM anordnar den första årliga
Försvarsexportdagen i Karlskoga.

Schweiz väljer
JAS Gripen till sitt
framtida luftförsvar.

FXM tar sitt första
inriktnings- och
prioriteringsbeslut.

FXM partner
på flygmässan
Aerospace Forum
i Linköping.
FXM skriver nytt JAS
Gripenavtal med Ungern
till 2026.

Tillsammans med Transparency
International, Folk och Försvar
samt SOFF anordnar FXM ett
seminarium i Stockholm om
korruptionsrisker.
Industrisamarbetsdagar
i London och Prag.
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2011

2012

2013

Schweiz röstar nej till
finansiering av stridsflyg och
det färdigförhandlade JAS
Gripenavtalet undertecknas inte.

FXM arrangerar den tredje
Försvarsexportdagen i
Karlskoga.
FMV levererar, på uppdrag av
FXM, de två sista av de tolv JAS
Gripenplan Thailand beställt.

FXM har monter på
mässan MAST i Gdansk.
Visbykorvett är på plats.

Försäljningen av Försvarsmaktens
Camp Victoria i Kosovo avslutas.

2010

Statskontoret presenterar
utvärdering av FXM: “Tydligare
roller & ökad transparans”.

FXM arrangerar den andra
Försvarsexportdagen i
Karlskoga.

Tjeckiens regering godkänner
ett nytt JAS Gripen-avtal för
landets leasing av 14 stycken
Gripen C/D.

2014

Slovakien, Tjeckien och Sverige
skriver avsiktsförklaring om JAS
Gripen. FXM påbörjar samtal om
JAS Gripen med Slovakien.

FXM lanserar, tillsammans med
SOFF, ett antikorruptionsverktyg
med syfte att stärka
försvarsindustrin i deras
antikorruptionsarbete.

2015
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Generaldirektör
Ulf Hammarström
Har arbetat som departementsråd vid Försvarsdepartementet, som minister vid Sveriges
ständiga representation vid EU och som direktör på avdelningen för industri och marknad på
Europeiska försvarsbyrån (EDA) i Bryssel 2004-2009. Utsågs 2009 att utreda bildandet av
Försvarsexportmyndigheten. Sedan 2010 generaldirektör och chef för FXM.

”Exporten innebär också en
frånvaro av kostnader. Industriell
förmåga och högteknologiskt
kunnande som är viktigt,
exempelvis för att uppgradera
existerande system i framtiden,
kan behållas i landet genom andra
försvarsmakters upphandlingar.”
Utdrag ur Ulf Hammarströms debattartikel i SvD Opinion den 19 maj 2014 .

energi på vår främjandeverksamhet, bli mindre av en
“Gripenmyndighet”.
Generaldirektören har ordet

FXM I EN
FÖRÄNDERLIG VÄRLD
2014 hade allt. Glädjande framgångar och mindre välkomna
motgångar. Organisatoriska utmaningar och kollegial värme.
En ny regering, ett oroligt närområde och en föränderlig omvärld.
När vi nu stänger året 2014 kan jag konstatera att det blev
ett mer speciellt år än vad jag någonsin hade kunnat tro.
Med Rysslands annektering av Krim och aggressioner
mot Ukraina samt underrättelseoperationen i Stockholms
skärgård ser vi ett tydligt förändrat läge i vårt närområde
och betydelsen av ett väl fungerande försvar har blivit allt
tydligare för de flesta av oss. Försvar och försvarsindustri
är på allvar.
Försvarsexporten spelar en viktig roll för ett stärkt
försvar och en konkurrenskraftig försvarsindustri.
Exporten bidrar inte bara till att bevara en
försvarspolitiskt viktig militär och industriell förmåga
i Sverige. Det samarbete kring logistik, reservdelar,
underhåll och fortsatt utveckling av systemen som oftast
blir resultatet av en försäljning, bidrar med flera hundra
miljoner kronor per år i täckning för fasta kostnader vi
annars burit ensamma. Det är genom exporten som vi
uppnått de mest utvecklade försvarsmaterielsamarbeten
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Sverige har i dag. Samarbetet med JAS Gripenländerna
Tjeckien, Ungern och Thailand är nära och till stor
ömsesidig nytta.
För FXM avslutades året med att Statskontoret i
december presenterade sin utvärdering av myndigheten,
en utvärdering som beslutades vid FXM:s bildande.
Statskontorets bedömning var att regeringens syften med
att bilda FXM — statlig helhetssyn, transparens, bättre
prioriteringar och en effektivare verksamhet — till stor
del är uppfyllda. Det är givetvis glädjande att vi redan nu,
fyra år efter att myndigheten bildades, uppnått detta. Vi
har levererat och är stolta över det.
Till de andra positiva händelserna under året hör ett
fördjupat samarbete på flera plan med Brasilien, ett nytt
Gripenkontrakt med Tjeckien och samtal om Gripen
med Slovakien. Under första halvåret strukturerade vi
också om verksamheten på FXM för att kunna lägga mer

LÄS MER OM EN TYDLIGARE OCH
ÖPPNARE FÖRSVARSEXPORT
PÅ NÄSTA SIDA.

I samarbete med övriga försvarsmyndigheter gav
vi under året ett omfattande stöd till försvarsviktig
export. Ett sjuttiotal exportstödsärenden hanterades.
Seminarier och konferenser genomfördes i syfte att öka
kunskapen om utländska marknader och därigenom
stärka företags konkurrenskraft. Tillsammans
med branschorganisationen SOFF tog vi fram en
antikorruptionsutbildning som jag vill passa på att
uppmana alla att göra (läs mer om den på sidan 10). Att vi
alla — både stat och företag — är starka på detta område är
en viktig del i ett konkurrenskraftigt svenskt varumärke.
2014 förde också med sig motgångar. I våras avslutade
vi våra Gripenförhandlingar med Schweiz efter att folket
röstat mot finansieringen av stridsflygupphandlingen.
Gripen vann utvärderingen, förhandlingarna som
FXM bedrev avslutades med ett färdigförhandlat
kontraktsutkast som tyvärr inte kom att undertecknas.
Beskedet om regeringens inriktning att avveckla FXM
kom i september och påverkade givetvis oss alla på
myndigheten. Det var en dämpad tid. Jag imponeras dock
av mina medarbetares professionalitet, trots en osäker
period genomförde vi en rad bra aktiviteter, ledda av våra
värdeord etisk, förtroendeingivande och framtidsinriktad.
I december kom riksdagens beslut att FXM ska vara kvar,
att transparens och tydliga roller mellan upphandling och
försäljning är viktigt.
2015 tänker vi fortsätta leverera bra aktiviteter för att
främja den försvarsnyttiga exporten. Vi tänker också
stärka följande områden:

• Utveckla kontakter med andra länders företrädare
för att förbättra vår omvärldsuppfattning, stärka
konkurrenskraften och skapa samarbeten på fler
områden.
• Arbeta för att ännu mer effektivt och med tydligare
roller mellan myndigheter förvalta de Gripenavtal vi
ansvarar för.
• Verka för att korta ner ansökningstiderna för
exportstöd.
• Fortsätta vårt antikorruptionsarbete. Vi planerar bland
annat att under året genomföra ett seminarium med
små- och medelstora företag om korruptionsrisker i
försvarsexporten.
• Utveckla resultatindiktatorer och en mer detaljerad
årsredovisning. Detta är ett förbättringsområde som
Statskontoret tog upp i sin rapport. Vi har kommit en
bit men vi behöver bli ännu bättre.
• Fortsätta att bredda kontakterna med Brasilien. Det
innebär bland annat att följa upp det seminarium som
vi genomförde i Rio de Janeiro i november.
Vi ska avslutningsvis fortsätta med vårt årliga
inriktnings- och prioriteringsarbete som gör att vi kan
arbeta mer fokuserat och effektivt med exportstöd. Tack
vare vårt arbete har staten idag en ordentlig överblick över
behovet av främjande, och också förmågan att analysera
och prioritera statens inblandning i försvarsexport.
Export av försvarsmateriel är som alla vet inte vilken
export som helst, det är export av militär förmåga och ska
göras genomtänkt och med det yttersta målet att bygga
säkerhet.
ULF HAMMARSTRÖM
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Ökad transparens och effektivitet

EN TYDLIGARE OCH
ÖPPNARE FÖRSVARSEXPORT
Statens försvarsexportfrämjande verksamhet var tidigare en sidouppgift utspridd på flera
försvarsmyndigheter, det var allas uppgift men ingens ansvar. När FXM bildades i augusti
2010 samlades både verksamhet och expertis i en enda myndighet med en huvuduppgift
— att främja försvarsexport som är av försvarspolitiskt intresse för Sverige.

VAD GÖR FXM?
FXM arbetar på uppdrag av
regeringen och ska enligt
det uppdraget främja svensk
försvarsexport. FXM företräder
också svenska staten i
mellanstatliga exportaffärer.
FXM ska dessutom, på uppdrag
av Försvarsmakten, genomföra
överskottsförsäljning av utrustning
som det svenska försvaret inte
längre har användning för.
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EXPORTNYTTA FÖR FÖRSVARET
Sverige är ett land med betydande högteknologisk
kompetens. De svenskbaserade företagen tillverkar
produkter och system ofta anpassade till det
svenska försvaret. Samtidigt är Försvarsmaktens
behov av materiel inte tillräckligt för att bibehålla
en konkurrenskraftig svensk försvarsindustri.
Därför behöver företagen exportera. Det krävs
ett internationellt utbyte för att uthålligt skapa
förutsättningar för försvarsindustriell kompetens i Sverige.
Fördjupade internationella samarbeten hjälper oss att bevara
svensk kompetens och ger oss tillgång till utländskt kunnande.
Det skapar också möjlighet till konkurrenskraftiga erbjudanden
vid mellanstatliga affärer.

TYDLIGA ROLLER

Försvarsexport är ingen vanlig kommersiell export. Bildandet
av FXM är en konsekvens av denna insikt och behovet av
en samlad statlig helhetssyn, underbyggda prioriteringar,
transparens och etiskt riktig åtskillnad mellan upphandling och
försäljning. Förmågan att analysera varje affär är viktig och blir
allt viktigare ju mer exporten går till nya länder. Den export
som FXM ska stödja ska vara till nytta för försvaret.

TYDLIGARE ROLLFÖRDELNING
Resultatet av FXM:s bildande blev en tydligare
rollfördelning och bättre möjligheter för staten att
överblicka exportverksamheten. Det har också gett
försvarsindustrin en statlig företrädare att
vända sig till för exportstöd.

TRANSPARENS OCH ÖVERBLICK
Transparens är ett vägledande begrepp för
verksamheten och en viktig del i bildandet av FXM.

Genom att samla statens försvarsexportfrämjande
verksamhet under en myndighet har transparensen och
överblicken över statens exportstöd och exportaffärer ökat.

ETISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Kravet på ett etiskt förhållningssätt omfattar även de
företag som myndigheten arbetar med. Därför måste
ett företag som ansöker om stöd först underteckna
ett antikorruptionsintyg.

Företagen intygar där att de har lämpliga kontrollsystem för att
motverka korruption och att inte företagen, eller någon som
handlar på deras uppdrag, har lämnat eller kommer att lämna
någon muta eller annan otillbörlig belöning. Företagen
påminns även om att svensk lag straffbelägger tagande och
givande av muta.

Militärtolk samtalar med lokalbefolkningen under en fotpatrull i
närområdet runt Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif mars 2014.

BEDÖMNINGSGRUNDER

FXM gör en noggrann bedömning av varje
exportstödsärende innan stöd ges. En förfrågan prövas
mot ett antal kriterier och ett grundläggande 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.

INTÄKTER FÖR STATEN

FXM ansvarar i dag för förvaltningen av mellanstatliga
kontrakt av JAS Gripensystemet värda närmare 30
miljarder kronor. Om pågående och potentiella affärer
går i lås kommer denna summa öka.
Exporten bidrar inte bara till att bevara en försvarspolitiskt
viktig förmåga i Sverige. Det samarbete kring logistik,
reservdelar, underhåll och fortsatt utveckling av systemen som
oftast blir resultatet av en försäljning, bidrar med flera hundra
miljoner kronor per år i täckning för fasta kostnader vi annars
burit ensamma. Det är genom exporten som vi uppnått bland de
mest utvecklade försvarsmaterielsamarbeten Sverige har i dag.
Samarbetet med Gripenländerna Tjeckien, Ungern och Thailand
är nära och till ömsesidig nytta. Även andra länder visar intresse
för detta.
FXM i samarbete med övriga försvarsmyndigheter ger ett
omfattande stöd också till annan försvarsviktig export än JAS
Gripen. 2014 behandlades ett sjuttiotal exportstödsärenden.
Seminarier och konferenser genomfördes i syfte att öka
kunskapen om utländska marknader. Målet är att ta vara på
exportmöjligheterna och särskilt stärka de små- och medelstora
företagen eftersom de själva kan ha svårt att bygga kunskap
om exportmöjligheter. Ofta är statligt stöd i olika former en
förutsättning för exporten.
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Ökad transparens och effektivitet

STATSKONTORET
UTVÄRDERAR FXM
Med bildandet av FXM har rollfördelningen blivit tydligare, den statliga helhetssynen
ökat och förutsättningarna för en effektiv verksamhet förbättrats. Statligt exportstöd på
försvarsområdet har blivit mer transparent. Det skriver Statskontoret i en utvärdering av
FXM:s verksamhet.
Regeringen gav i april 2014 Statskontoret i uppdrag att
analysera och följa upp FXM:s verksamhet mot bakgrund
av att myndigheten 2015 verkat i fem år. Att så skulle ske
beslöts redan vid grundandet av FXM.
Innan FXM bildades 2010 var det alla
försvarsmyndigheters uppgift men ingens ansvar att
stödja försvarsföretagen i deras exportansträngningar.
Då fanns bland annat risk för att intressemotsättningar
och målkonflikter skulle uppstå eftersom en och samma
myndighet både köpte materiel av och gav exportstöd till
samma företag.
FXM bildades främst för att ha detta övergripande ansvar
och förbättra den statliga helhetssynen och transparensen.
Genom att en separat myndighet fick ansvaret för
främjande och försäljning blev rollfördelningen inom
den svenska försvarsexporten tydligare. Statskontoret
bekräftar i sin rapport att syftet med myndigheten
att skapa helhetssyn och en transparent process för
exportstödet till stor del är uppfyllt redan efter fyra år.

”Statskontoret bedömer
att de syften regeringen
angav i samband med att
FXM bildades till stor del
är uppfyllda.”
Utdrag ur Statskontorets rapport, sidan 79

Statskontoret skriver också att FXM styrt upp
processen när företag ansöker om exportstöd. FXM har
infört en rutin som innebär att myndigheten kräver ett
förhandsbesked från ISP, som ansvarar för exporttillstånd,
även för främjande. Syftet är att undvika att staten ger stöd
till företag som sedan inte får tillstånd för export. FXM
har också infört en regel om att företagen i sin ansökan
måste skriva under ett antikorruptionsintyg.
FXM genomför varje år, i samarbete med
försvarsmyndigheterna och företagen i försvarssektorn,
ett arbete där myndigheten analyserar vilka system
och marknader där staten ska prioritera sitt exportstöd.
Försvarsmyndigheterna uppger i utredningen att de
har nytta av analyserna och att de gör exportfrämjandet
mer effektivt liksom att kunskapsuppbyggnad skapar
beredskap också för det oväntade. Försvarsindustrin
är också positiv och anser att analyserna ger en mer
fokuserad satsning.
Statskontoret pekar även på områden där FXM behöver
utvecklas. Även om FXM:s ekonomiska redovisning har
förbättrats under åren finns det fortsatt brister i den och
resultatindikatorer saknas.
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STATSKONTORETS IAKTTAGELSER SIDAN 79 I UTVÄRDERINGEN
Statskontorets
bedömning

I vilken utsträckning har
syftet med FXM:s bildande
uppnåtts?

+/-

Statlig
helhetssyn

+ En myndighet
+ Kärnverksamhet
+ Överblick
+ Koordinering av svenska insatser

+

Prioriteringar

+ Tydlig process
+ Dialog och samråd
+ Behoven vägs samman
+ Analys av försvarsnytta
+ Försvars- och säkerhetspolitisk bedömning
+ Kunskapsuppbyggnad ger beredskap

+

Transparent
process

+ Verksamheten är mer synlig
+ Tydligare rollfördelning
+ En väg in
+ En formell ansökningsprocess
+ Förutsättningar för ekonomisk transparens

— Svårt få ekonomisk överblick

Effektivare
verksamhet

+ Tydligare processer
+ Bredare analyser
+ Ökad samordning
+ Gemensam prioriteringsprocess
+ Ökad helhetssyn
+ Formell ansökningsprocess

— Längre handläggningstid av
ansökan
ansökan

Hallå där, Peter Göthe
... som är ställföreträdande generaldirektör
och strategichef på FXM.
Statskontoret bedömer att de syften med
att FXM bildades till stor del är uppfyllda.
Kommentar?
Vi är stolta över att vi redan efter fyra år
kommit så långt och att Statskontoret anser att vi skapat de
centrala värden som transparens och tydligare rollfördelning
är. Vårt arbete ska ge ett effektivare stöd till den försvarsnyttiga
exporten och därigenom stärka vårt eget försvar.
Hur har processen sett ut?
Statskontoret började sitt arbete i våras och sedan dess har

+
— Viss dubblering av kompetens

+

vi blivit intervjuade och tagit fram underlag till dem. Men
de har också fått underlag och talat med andra myndigheter,
organisationer och företag.
Statskontoret pekar även på områden där FXM behöver
utvecklas, exempelvis redovisning. Kommentar?
Vi delar Statskontorets syn på förbättringsområden och vi
kommer givetvis att arbeta hårt för att bli starkare även här.
Statskontoret skriver att det tar längre tid för företagen att få
stöd sedan FXM tillkom. Hur kommer det sig?
Det finns ett skäl att det tar lite tid, vi har stärkt exportkontrollen
och ser till att det finns ett ISP-godkännande innan vi genomför
ett stöd. Genom FXM fattar också staten mer överlagda beslut.
Men vi kan säkert korta ner tiderna ännu litegrann genom
ytterligare effektivisering.
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Antikorruption

FXM ARBETAR AKTIVT FÖR ATT
MOTVERKA KORRUPTION
Korruption är olagligt och ett hinder för effektiv handel och utveckling. Det skadar och
försvagar förtroendet för både det politiska och ekonomiska systemet. FXM arbetar aktivt
för att motverka korruption och verkar för öppen och jämlik konkurrens.

I slutet av 2014 lanserade FXM, i samarbete med
branschorganisationen SOFF, ett utbildningsverktyg för
att öka kunskapen och medvetenheten om vad korruption
är och vilka riskerna är. Den nätbaserade kursen är
tänkt att stärka företagen i försvarsbranschen i deras
antikorruptionsarbete och inspirera till vidare arbete och
kunskap på området. Kursen kombinerar kunskap om
lagstiftningen på området med övningar och tips på hur
man arbetar vidare med frågorna.

korruptionsintyg. Företaget intygar där att man har
lämpliga kontrollsystem för att motverka korruption
och att inte företaget eller någon som handlar på deras
uppdrag, har lämnat eller kommer lämna någon muta
eller otillbörlig belöning. Företagen påminns också om att
svensk lag straffbelägger tagande och givande av muta.

ANTIKORRUPTIONSUTBILDNING
I samband med Försvarsföretagsdagarna
2014 lanserade FXM:s generaldirektör Ulf
Hammarström och SOFF:s generalsekreterare
Robert Limmergård en gemensam
antikorruptionsutbildning.
FXM kommer att uppmana de företag som
söker stöd hos myndigheten att genomföra den.
Utbildningen kommer också vara obligatorisk för anställda vid FXM.
– Det är mycket viktigt att arbeta med de här frågorna. Korruption
är oetisk, olaglig och förvrider konkurrensen till nackdel för
den konkurrenskraftige. Ju renare konkurrens, desto bättre
för den som tillverkar högteknologiska och kostnadseffektiva
produkter på det sätt som vi gör i Sverige. Jag tycker att vi ska göra
antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga. Att varumärket
Sverige står för omutlig. Ett av skydden mot korruption är nämligen
att ha ett varumärke där man uppfattas som transparent och omutlig,
säger Ulf Hammarström i samband med lanseringen.
– Korruption hämmar öppen konkurrens. Ingen marknad är immun
men riskerna på försvarsmarknaden är ofta högre eftersom affärer
ibland måste omges av säkerhetspolitisk och kommersiell sekretess.
Det ställer höga krav på ett ansvarsfullt agerande från säkerhets- och
försvarsföretagen genom att vidareutveckla antikorruptionsarbetet
samt avstå från affärer där riskerna är för stora, säger Robert
Limmergård.

För att FXM ska stödja ett företag med exportfrämjande
aktiviteter måste företaget skriva under ett anti-

”Känns det på något sätt tveksamt
att prata om det öppet är det också
tveksamt att ta emot.”

Informationen i utbildningen kommer bland annat från regeringens
webbplats, Institutet mot mutor, Transparency International och Anti
Corruption Portal.

Institutet mot mutors Helena Sundén om tumregeln för att undvika att
hamna i en situation där man kan misstänkas för korruption.

Utbildningen finns tillgänglig online:
www.fxm.se/utbildning

”Korruption är oetisk, olaglig och
förvrider konkurrensen till nackdel för
den konkurrenskraftige.”
FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström

Hallå där, Helena Sundén
... som är generalsekreterare på 			
Institutet mot mutor (IMM).
Varför är det viktigt att
arbeta mot korruption?
Korruption skadar på så många 		
nivåer. Globalt sett slår korruptionen
hårt mot de människor som har det som fattigast. För
de som inte har råd att muta sig till möjligheten att få
sjukvård eller få barnen att gå i skolan är korruptionen
mycket kännbar. Korruption är inte ett problem som
bara drabbar länder, det slår hårt mot företag också. Det
skadar förtroende och varumärke och innebär att affärer
kan skadas långsiktigt. Korruption kostar pengar och äter
långsiktiga vinster.
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För de som är anställda i företag är det viktigt att känna till var
gränsen går för vad som är tillåtet. Det svenska rättssystemet
bygger på att det är människor som blir ansvariga och dömda för
brott. Det innebär att även om en persons intention bara varit
att bygga affärer, skapa förtroende eller främja handel så kan
situationen uppstå att det som erbjudits i samband med detta ses
som en muta och då är det den enskilde som erbjudit eller utlovat
något som döms. Företaget kan också drabbas av ekonomiska
påföljder men det är enskilda människor som är de som åker dit.
Är försvarsbranschen mer drabbad av
korruption än andra branscher?
Korruption förekommer inom alla branscher och i alla delar
av samhällen. Visst kan det vara så att risken för att någon

försöker missbruka sin ställning för att försöka påverka kan vara
stor i branscher som omsätter mycket pengar men det finns
ingenting i statistiken av korruptionsärenden i dag som visar
att försvarsbranschen skulle sticka ut. Däremot kan sägas att
korruption av naturen är dold vilket också gör att det är svårt att
upptäcka.
Har du något konkret tips för att undvika att hamna i en
situation där man kan misstänkas för korruption?
Det viktigaste för att undvika situationer där man själv, eller
den verksamhet man företräder, kan misstänkas för korruption
är att vara mycket försiktig i vad som erbjuds i samband med
affärsrelationer. Att använda sunt förnuft. Kanske tänker
man inte själv att en artighetsgåva, lunch, middag, eller

födelsedagspresent på något sätt skulle kunna vara något som
kan falla inom ramen för vad som är korruption och som kan ses
som en muta, men i varje enskilt fall måste alla omständigheter
bedömas för att se var gränsen för vad som är tillåtet går.
Vägledning finns att få i den näringslivskod som IMM förvaltar.
En tumregel är också att fundera på hur det känns att berätta
om vad som erbjudits, eller mottagits, för dina kollegor,
familjemedlemmar eller på tv. Känns det på något sätt tveksamt
att prata om det öppet så är det också tveksamt att ta emot.
Viktigast är att om det finns någon som helst osäkerhet, lyft
frågan internt och stäm av med lämplig chef för att få stöd i hur
verksamheten ser på frågan.
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EXPORT OCH
INTERNATIONELLT
SAMARBETE

Sverige är ett land med avancerad teknik och företagen här tillverkar produkter och
system anpassade till det svenska försvaret. Samtidigt är Försvarsmaktens behov
av materiel inte tillräckligt för att ensamt bibehålla en konkurrenskraftig svensk
försvarsindustri. Det krävs ett utökat internationellt utbyte för att uthålligt skapa
förutsättningar för försvarsindustriell kompetens i Sverige.

12
12 Försvarsexportmyndigheten
Försvarsexportmyndigheten –
– Händelser
Händelser 2014
2014

Fördjupade internationella samarbeten hjälper oss att bevara svensk kompetens och ger
oss tillgång till utländskt kunnande. Det bidrar också till samarbeten med andra länder
eftersom det ofta är samarbete det handlar om och inte bara export. Bilden visar Baltops,
en årlig USA-ledd militärövning som hålls i Östersjöregionen med 30-talet fartyg från
14 deltagande länder, däribland Sverige.
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Export och internationellt samarbete

EN ÖVERBLICK ÖVER
SVENSK FÖRSVARSEXPORT

Under 2000-talet har exporten av försvarsmateriel ökat från
4,4 miljarder kronor till 11,9 miljarder kronor. Samtidigt
har den svenska Försvarsmaktens upphandlingar av
försvarsmateriel minskat under samma period.

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 nödvändigt.

År 1993 spenderade Sverige 2,5 procent av BNP på försvaret.
Tjugo år senare var siffran enligt SIPRI 1,2 procent. Företagen
i Sverige har, när den inhemska marknaden minskat,
fokuserat på att öka sin export.

FÖRSVARSEXPORT I SIFFROR
MSEK

15 000

Krigsmaterielexport total 1998-2013 Källa: ISP
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9 000
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Sverige har en försvarsindustri som levererat utrustning
till det svenska försvaret under många århundraden. Men
det svenska försvaret kan inte ensamt underhålla denna
industrin. Om företagen som tillverkar försvarsmateriel
delar kostnader för forskning, utveckling och produktion
på fler kunder, kan kostnader hållas nere och Sverige
behålla denna högteknologiska kompetens i landet.

12md
försvarsexport står för två procent
av den globala försvarsexporten.
2% Svensk

Det internationella samarbete som exporten
medför ökar möjligheter till säkerhetssamarbeten
och gemensamma utbildningar. En annan fördel är
övningsutbyten och stöd mellan länder i insatser.
Kostnader, inte bara för utrustning och system, utan även
för reservdelar, uppgraderingar och vidareutveckling av
produkterna kan delas av flera.

de blivit allt intressantare för många länder. Stridsfordon
90 och radarsystemet Erieye är exempel på system som
används av flera försvarsmakter i världen och som syns i
exportstatistiken här bredvid.

Eftersom Sverige, jämfört med andra större
försvarsmaterieltillverkande länder, har haft en relativt
liten försvarsbudget har svenska system inriktats på att
vara högteknologiska och samtidigt kostnadseffektiva.
Inte bara att utveckla och producera, utan även för
försvaret att använda och underhålla. Runt om i världen
har försvarsbudgetarna minskat och eftersom de svenska
systemen är kostnadseffektiva och högteknologiska har

Värdet av svensk försvarsmaterielexport
var 2013 tolv miljarder kronor. Källa: ISP
Källa: DI

FXM:s analyser visar att Europa och det transatlantiska
området kommer att förbli den största marknaden över
överskådlig framtid, men FXM ser att möjligheterna till
export av försvarsmateriel kommer att öka framför allt till
Sydamerika, Mellanöstern och delar av Asien.
Det är viktigt att komma ihåg att försvarsexport inte är
någon vanlig export. Den export som FXM stödjer ska
vara till nytta för försvaret och bygga säkerhet. Därför har
Inspektionen för strategiska produkter, ISP, en viktig roll
som kontrollmyndighet.
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TOTAL KRIGSMATERIELEXPORT 1998-2013 per ISP-region

37% EU

10% NORDAMERIKA
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2% SYDAMERIKA

SÖDER
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OM SAHARA
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Under perioden 1998-2013 har Europa*,
Nordamerika och Oceanien mottagit
60 % av den svenska försvarsexporten.
* Observera att JAS Gripenleasingavtalen med Tjeckien och Ungern ej inräknats i ISP:s statistik.
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SIPRI: ”BRASILIEN BLIR MED SÄKERHET
DEN VIKTIGASTE MARKNADEN”
Export av svensk försvarsmateriel har ökat sedan millennieskiftet. Den europeiska
marknaden har minskat under denna period men svenska företag är aktiva i nya länder.
Vilka marknader som är aktuella och slår igenom i exportstatistiken ändras snabbt. Här
ger Pieter Wezeman på fredsforskningsinstitutet SIPRI sin syn på marknadens utveckling.
Under 2000-talet har exporten av försvarsmateriel
ökat från 4,4 miljarder kronor år 2000 till 11,9
miljarder kronor år 2013. Enligt Pieter Wezeman på
fredsforskningsinstitutet SIPRI finns det flera anledningar
till denna ökning.
- Exporten av JAS Gripen spelar givetvis en stor roll. På
1990-talet var Gripensystemet så nytt, det tar tid att sälja
in. Dessutom fanns inga övertaliga flygplan. Lease av
Försvarsmaktens Gripenflygplan till Ungern och Tjeckien
har varit attraktivt. Eftersom planen var övertaliga har
man kunnat hålla nere priset. Och när man väl har kunder
så kan man peka på dem för fortsatta försäljningar till
andra länder.

de svenska systemen blivit allt intressantare för många
länder. Pieter Wezeman tycker det låter rimligt att svenska
system är kostnadseffektiva.
- Gripen sägs vara förebilden för detta. Det finns ju andra
stridsflyg men de kanske inte är direkta konkurrenter
eftersom de är så mycket dyrare.

Erieye har köpts av bland andra Grekland, Pakistan,
Mexiko, Saudiarabien och Thailand.

Under 2000-talet har många försvarsbudgetar i Europa
krympt och med dem marknaden för försvarsmateriel.
Svenska försvarsföretag har dock, enligt Pieter Wezeman,
varit bra på att vara aktiva på nya marknader där
försvarsutgifterna ökat, till exempel Indien, Saudiarabien
och Pakistan. Men vilka länder som ligger i topp när det
gäller att köpa försvarsmateriel från Sverige ändras snabbt.
- För ett sådant litet vapenexporterande land som Sverige
kan statistiken och vilka länder man säljer till variera
mycket över tid. Brasilien blir med säkerhet det viktigaste
landet inom fem år nu när de köpt Gripen. Sydafrika som
var en av de viktigaste köparna av svenskt försvarsmateriel
för tio år sedan kommer knappast nå den positionen igen
och Pakistan kommer på grund av det politiska läget där
falla bort helt.

Sverige hade under kalla kriget världens största
militärmakt, Sovjetunionens, teknologier och produkter
som måttstock men en mycket mindre budget. Därför
har försvarsindustrin drivits mot kostnadseffektivitet och
innovation. Med de minskande försvarsbudgetarna har

Enligt Pieter Wezeman stabiliseras försvarsbudgetarna i
Europa nu. Med oroligheterna i Ukraina tror han att man
till och med kommer se viss uppgång i försvarsutgifter
hos länder i Ukrainas närområde, till exempel Polen.
Därmed skulle närområdet kunna bli en större mottagare

Sverige har haft fler exportsuccéer än Gripen under
2000-talet som påverkat exportsiffrorna.
- Radarsystemet Erieye är en sådan. Det finns inte många
konkurrenter, Saab har lyckats ta fram en nischprodukt,
säger Pieter Wezeman.

”Exporten av JAS Gripen spelar
givetvis en stor roll. På 1990-talet var
Gripensystemet så nytt, det tar tid att
sälja in. Dessutom fanns inga övertaliga
flygplan. Lease av Försvarsmaktens
Gripenflygplan till Ungern och Tjeckien
har varit attraktivt.”
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SIPRI
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI) är ett oberoende internationellt
forskningsinstitut som studerar frågor om fred
och konflikter med tonvikt på nedrustning och
rustningsbegränsning. SIPRI grundades år 1966 av Alva
Myrdal för att markera 150 år av obruten fred i Sverige.

av svenskt försvarsmateriel.
- Eftersom Sverige inte tillåtit export av krigsmateriel till
Ryssland drabbas vi inte heller som vissa andra länder,
till exempel Frankrike, av förluster nu när exporten till
Ryssland stryps.
Thailand kommer fortsatt vara intresserat av
svenskt försvarsmateriel och Indonesien är ett land
Pieter Wezeman tror kan segla upp som en viktig
exportmarkand.
- För tio-femton år sedan hade Indonesien inte varit en
godkänd marknad, men utvecklingen där gör att man nu
ser den som mer lämplig. Skulle Saab lyckas sälja Gripen
dit skulle det ge stort utslag i exportstatistiken, säger han.

Pieter Wezeman är forskare på
SIPRI. Hans forskningsområde
är den globala spridningen av
konventionella vapen med ett särskilt
fokus på vapenanskaffning i och
vapenöverföringar till Kina, Indien,
Pakistan och Mellanöstern samt Nordafrika.

EXEMPEL PÅ CIVIL SÄKERHET
EXPLOSIONSTEKNIK
Exempelvis luftkuddar
i bilar och väskor för
värdetransporter.

KRYPTO & DATASÄKERHET
Exempelvis civila
kommunikationssystem.

Enligt medieuppgifter är Gripen ett av tre flygsystem
Indonesien tittar på i en aktuell upphandling.
Försvarsföretag breddar sig enligt Pieter Wezeman
till att även ta fram produkter för civil säkerhet. Denna
breddning gör att de kan överleva och även sälja till fler
marknader. Exempel på civila säkerhetsprodukter kan vara
övervakningssystem eller krypteringssystem.
- Det finns många länder som investerar i övervakning
och det är lättare att få tillstånd att exportera ett sådant
system.
Just nu pågår en utredning för att se över den gällande
krigsmateriellagstiftningen och möjligheten att lägga till
ett så kallat demokratikriterium, alltså att Sverige endast
ska exportera krigsmateriel till demokratier.
- Det är svårt att säga vad utredningen kommer fram till.
Jag tror att det fortsatt kommer vara svårt att sälja vapen
till länder som Saudiarabien, men viss militär utrustning,
till exempel Erieye, kommer nog inte bli något problem
att exportera. Detta även om utredningen skulle leda till
striktare export.

RADIOLÄNK
Stor betydelse vid utbyggnaden
av kommunikationsnät.

”Det finns ju andra stridsflyg men de
kanske inte är direkta konkurrenter
eftersom de är så mycket dyrare”
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CUBA

Sliac, Slovakien I samband med flygmässan Sliac International
Air Show undertecknar Slovakien, Sverige och Tjeckien en
avsiktsförklaring om samarbete kring JAS Gripen.

SEP

Budapest, Ungern Generaldirektör Ulf Hammarström besöker
Ungern för att tala om JAS Gripen-samarbetet.
Singapore, Singapore Sverige deltar officiellt med
besöksdelegationer från Försvarsdepartementet, FXM och svenska
ambassaden i Singapore.
New Dehli, Indien Försvars- och säkerhetsmässan Defexpo
genomförs och FXM närvarar tillsammans med delar av den svenska
försvarsindustrin.

Mazãr-e SharÏf, Afghanistan FXM assisterar vid avvecklingen
av Camp Northern Light. Läs mer på sidan 31.
Köpenhamn, Danmark Efter noggrann analys tillsammans
med industrin beslutar FXM att inte lämna någon offert på JAS
Gripen till Danmark där stridsflygplansupphandling pågår.

Kielce, Polen På försvarsmässan MSPO närvarar FXM med en
delegation för att fördjupa sig om möjligheterna på den polska
marknaden.
Pretoria, Sydafrika FXM besöker Sydafrika för att utveckla
kontakter, informera om FXM:s verksamhet och närvara på
flyg- och försvarsmässan AAD.
Stockholm, Sverige FXM talar på SOFF:s
marknadsstrategidagar 2014.
Budapest, Ungern FXM besöker partnerlandet Ungern för att
följa upp JAS Gripensamarbetet.
Brisbane, Australien FXM deltar på mässan Land Warfare
Conference för att träffa företag, delta i föreläsningar och träffa
australiensiska myndighetspersoner.

OKT

Seminarier, mässor, uppvisningar, presentationer, föreläsningar och avtal. 2014 var ett år
med både bredd och djup, med utveckling och interaktion. FXM arbetar jorden runt för
export och internationellt samarbete till nytta för Sveriges försvar. Här är ett axplock av
våra aktiviteter 2014.
SLOVAKIA

JAN

TOLV MÅNADER AV
INTERNATIONELLT SAMARBETE

Brasilia, Brasilien Förhandlingar med Brasilien om JAS Gripen inleds.
Karlskrona, Sverige FXM närvarar på flera föreläsningar på
Marinstridsdagarna. Syftet är att orientera sig inom marina
intresseområden.

FEB

Viktiga händelser 2014

Washington D.C., USA FXM närvarar på den amerikanska
försvarsmässan AUSA.
Helsingfors, Finland FXM besöker Helsingfors. Syftet är
främjande och informationsinhämtning inför kommande
upphandlingar.
Bangkok, Thailand Förhandling med Thailand om
supportavtal för Gripen. Läs mer på sidan 37.

MAJ

SLOVAKIA

COLOMBIA

Anordnade seminarier

Aktiviteter hos samarbetsländer

Besökta seminarier

Övriga aktiviteter

Prag, Tjeckien Sverige och Tjeckien skriver avtal om fortsatt leasing
av JAS Gripenplan. Läs mer på sidan 36.
Karlskoga, Sverige FXM arrangerar den tredje upplagan av
Försvarsexportdagen. Tema var marknadens utveckling och
främjande. Läs mer på sidan 20.
Bern, Schwiez Det schweiziska folket röstar nej till finansieringen av
stridsflygplansköp. Det färdigförhandlade avtalet undertecknas ej.
Stockholm, Sverige FXM arrangerar, tillsammans med SOFF, en
tvådelad USA-dag för försvarsföretag med både Foreign Comparative
Testing och informationsseminarium.
Istanbul, Turkiet FXM besöker den internationella sjömässan MAST.
Tidigare mässtillfällen har FXM varit utställare, 2014 syftade besöket
till kunskapsinsamling.
Ottawa, Kanada FXM närvarar på försvarsmässan CANSEC för att
fortsätta utveckla dialogen med Kanada.

JUN

Besökta mässor
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Paris, Frankrike FXM och SOFF samordnar Sverigemontern på
försvarsmässan Eurosatory. Läs mer på sidan 24.
Gdansk, Polen FXM närvarar på BaltMilitaryExpo för att träffa
svenska företag i Polen och fördjupa sig i den polska marknaden.
Visby, Sverige Under Almedalsveckan arrangerar FXM två
seminarier. Läs mer på sidan 20.

Paris, Frankrike FXM deltar med en delegation på den franska
försvars- och marinmässan Euronaval. FXM samordnar den
svenska närvaron.

NOV

Sundevoll, Norge FXM deltar på Nordefcodagarna och Nordic
Defense Industry Seminar. Närvaron koordinerades med
Försvarsmakten och FMV.
Berlin, Tyskland FXM är på plats under Berlin Air Show för att följa
marknadens utveckling.
Kuala Lumpur, Malaysia På mässan Defence Services Asia 2014
sammanhöll FXM de svenska delegationerna.
Stockholm, Sverige FXM arrangerar ett seminarium för
försvarsindustrin om Brasilien och den brasilianska marknaden. Läs
mer på sidan 26.

Jakarta, Indonesien FXM besöker försvarsmässan Indo
Defence & Aerospace för att stödja industrins exportsatsningar.

DEC

Försvarsminister Peter Hultqvist.

MAR

”Att ha en hög teknologisk nivå
är avgörande för om man ska
vara intressant för internationella
samarbeten.”

Bryssel, Belgien EDA:s årliga konferens om den europeiska
försvarsindustrin där FXM deltar.
Santiago, Chile FXM deltar på flygmässan Fidea för
informationsinhämtning och kontaktskapande.

APR

COLOMBIA

Orlando, Florida FXM samordnar den svenska närvaron på
försvarsmässan I/ITSEC.
Bryssel, Belgien FXM deltar i en paneldiskussion på Security
& Defence Day om försvarsindustrin i Europa.
Stockholm, Sverige På SOFF:s Försvarsföretagsdagarna
presenterar FXM, tillsammans med SOFF, ett antikorruptionsverktyg. Läs mer på sidan 11.

Rio de Janeiro, Brasilien FXM anordnar seminarium om
marinteknologi. Läs mer sidan 26.
Stockholm, Sverige FXM en av talarna på SOFF:s UKSweden Defence Security Cooperation Day.
London, UK FXM deltar på International Fighter Conference.
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Viktiga händelser 2014

DIALOG VIKTIG FÖR
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
Föreläsningar, konferenser och seminarier är viktiga inslag i myndighetens
verksamhet, både för kunskapsspridning och förankring av verksamheten. Den årliga
Försvarsexportdagen är ett exempel på arrangemang som syftar till att öka företagens
kunskaper på olika områden.
Försvarsexportdagen 2014 fokuserade på marknadens
utveckling och främjande av försvarsexport. De cirka
70 deltagarna kom från företag i försvarsindustrin,
branschorganisationer, myndigheter och
regeringskansliet.
FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström inledde
dagen med att redogöra för FXM:s syn på marknadens
utveckling. AeroSpace and Defence Industries
Associations (ASD) generalsekreterare Jan Pie pratade
om en global marknad i snabb förändring och om vilka
exportförutsättningar som europeisk industri kan komma
att ha i framtiden. Bland övriga talare under dagen fanns
ISP:s generaldirektör Christer Ahlström som talade om
exportkontrollperspektiv på marknadens utveckling,
Sveriges ambassadör i Ungern Karin Olofsdotter som
talade om ambassadernas främjanderoll och BAE Systems
Bofors VD Lena Gillström som talade om företagens syn
på marknadens utveckling.
Under Almedalsveckan arrangerade FXM två seminarier.
Det första arrangemanget var en paneldiskussion med
rubriken Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer.
Syftet med diskussionen var att belysa statens roll i
försvarsexportaffärer och förklara nyttan med exporten.
I panelen deltog, förutom FXM, Exportkreditnämndens
generaldirektör Karin Apelman, Försvarsmaktens
dåvarande chef för ledningsstaben generallöjtnant Jan
Salestrand och ISP:s ställföreträdande generaldirektör
Jan-Erik Lövgren. Debattör Annika Nordgren Christensen
modererade.
Det andra seminariet arrangerade FXM tillsammans
med Saab, Gripen i världen – är export viktig? Peter
Hultqvist (S), som då var ordförande Försvarsutskottet,
Cecilia Widegren (M), dåvarande vice ordförande
Försvarsutskottet, Lena Erixon, generaldirektör på
FMV, Jan Salestrand, dåvarande chef ledningsstaben på
Försvarsmakten och Saabs vice VD Kjell Jonsson liksom
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”Vi tror att svensk försvarsexport
har större möjligheter än någonsin.
Industrin i Sverige har drivits mot
kostnadseffektivitet och innovation.
Allt fler länder ser detta och intresset
för svensk teknologi och produkter
ökar påtagligt.”

1

Med anledning av det ökande intresset av att fördjupa
samarbete och samutveckling med aktörer på den
brasilianska marknaden anordnade FXM i april ett
seminarium om Brasilien som potentiell marknad för
svensk försvars- och säkerhetsindustri.
I maj arrangerade FXM, tillsammans med SOFF, ett
informationsseminarium om USA. Seminariets syfte
var bland annat att beskriva pågående och kommande
aktiviteter av intresse för försvarsindustrin kopplat till
USA och samarbeten mellan Sverige och USA.
FXM kommer att fortsätta att vara aktiv i
seminariesammanhang, både som arrangör och som talare
— debatt och kunskapsspridning är viktigt.

1

2

2

3

1 Den årliga Försvarsexportdagen i Karlskoga bjöd på
paneldiskussioner och talare som till exempel BAE:s Lena
Gillström, FXM:s Karin Kronhöffer och SOFF:s Niklas Alm.
2 FXM och SOFF arrangerade en Amerikadag där industrin fick
bekanta sig med den amerikanska upphandlingsprocessen. Bland
talarna fanns FXM:s Ulf Hammarström och FOI:s Eva Dalberg.
3 På ett seminarium under Eurosatory i Paris talade FXM:s
generaldirektör Ulf Hammarström tillsammans med bland annat
den franske arméstabschefen general Ract Madoux.
4 FXM talade på SOFF-arrangerade Sweden/UK Defence &
Security Industry Cooperation Day.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström under Försvarsexportdagen 2014.

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström redogjorde för
varför staten är engagerad i Gripenexport, diskuterade hur
exporten medför nytta för det svenska försvaret och om
det finns en gräns för hur mycket Försvarsmakten mäktar
med när det gäller exportstöd.

1

1

5

5

6

6

5

4

5

7

5 Under Almedalsveckan arrangerade FXM
seminarium om försvarsexport. Moderator
var Annika Nordgren Christensen och
bland talarna fanns bland annat blivande
statssekretaren Jan Salestrand och EKN:s
generaldirektör Karin Apelman.
6 Tillsammans med Saab arrangerade FXM
ett Gripenseminarium i Almedalen. Bland
talarna fanns då blivande försvarsministern
Peter Hultqvist och dåvarande vice
ordförande i försvarsutskottet Cecilia
Widegren.
7 Ett JAS Gripenplan besökte FXM:s
Almedalsseminarium.
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EXPORTFRÄMJANDE
VERKSAMHET
Försvarsexportmyndigheten leder statens exportfrämjande verksamhet i samverkan
med andra myndigheter för försvars- och säkerhetsindustrin, när det är av nytta för det
svenska försvaret. FXM främjar export från såväl de större företagen som från små och
medelstora företag.
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Bilden kommer från Sverigemontern på försvars- och säkerhetsmässan Eurosatory i
Paris i juni 2014. Sverigemontern var ett samarbete mellan FXM, branschorganisationen
SOFF och en rad försvarsföretag och är ett exempel på hur FXM bedriver exportfrämjande
verksamhet.
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Exportfrämjande verksamhet

Exportfrämjande verksamhet

NÄRVARO I SAMARBETE
MED INDUSTRIN

TYDLIGARE FOKUS
PÅ FRÄMJANDE

Försvarsexportmyndighetens uppdrag är att främja svensk försvarsexport — när
den är av försvars- eller säkerhetspolitiskt intresse. Att samordna svenska intressen
i samband med mässor världen över är en del av verksamheten.

Under våren 2014 ändrade FXM sin organisation. Syftet var att bättre möta företagens
behov och arbeta mer fokuserat. Genom att dela marknadsavdelningen i två har
myndigheten nu en avdelning för anbud och avtal samt en för exportfrämjande.

Enligt FXM:s uppdrag ska myndigheten främja svenska
företags exportaffärer i försvarssektorn — förutsatt att det
finns en nytta för det svenska försvaret.

När FXM 2013 genomförde en avnämarundersökning
för att få en bild av vad ett antal av myndighetens
olika samarbetspartners hade för uppfattning om
verksamheten, framkom det att FXM behövde bli bättre
på exportfrämjande verksamhet, i synnerhet när det gäller
sjö, mark och SME-företag. FXM:s marknadsavdelning
ansvarade för ett brett spektrum av främjandeaktiviteter,
samtidigt som avdelningen hade ansvar för att förhandla
komplexa avtal.

marknadsavdelning i två enheter — avdelningen för anbud
och avtal och avdelningen för exportfrämjande.

För att bättre kunna fokusera på främjandet och inte låta
det gå ut över avtalsförhandlingar valde FXM att dela sin

Den nya organisationen har varit på plats sedan våren
2014 och ska på sikt innebära en rimligare arbetsbelastning
och möjlighet att arbeta mer inriktat. En utvärdering av
organisationsförändringen påbörjades vid årsskriftet och
bedömningen synes vara positiv, både internt och från
företagens synvinkel.

FXM leder de svenska försvarsmyndigheternas
deltagande i exportrelaterad verksamhet och har en
samordnande roll. Exempel på aktiviteter är deltagande
vid mässor och andra aktivitet i Sverige eller i andra länder
som är intressanta för industrin. Uppdraget spänner
från enskilda medarbetares stöd i exportsammanhang
till större arrangemang där till exempel uppdrag ges
åt andra myndigheter — Försvarsmakten, FMV eller
FOI — att stödja försvarsindustrin med exempelvis
erfarenhetsbeskrivningar, produktdemonstrationer eller
specialistkunskaper.
Att samordna mässor innebär även direkta förberedelser
genom att besöka representanter för försvarsindustri
och samordna möten med företrädare från till exempel

försvarsindustrin, Försvarsmakten och svenska
ambassader.
Med begränsade resurser blir statens förmåga att
prioritera sin resursanvändning allt viktigare. FXM:s
främjande kan exempelvis innebära att uppdra åt andra
myndigheter att hyra ut skjutfält, testanläggningar
och materiel. Myndigheten stöder, förutom de stora
försvarsföretagen, även små och medelstora företag.
Bland annat eftersom dessa är viktiga underleverantörer
till de större materielsystemen. Målet för FXM:s stöd
till små och medelstora företag är att öka företagens
försvarsnyttiga export.
Ett exempel på FXM:s exportfrämjande verksamhet
under 2014 var, som bilderna nedan visar, den
med industrin gemensamma Sverigemontern vid
Eurosatorymässan i Paris.

Hallå där, Karin Kronhöffer
... som leder FXM:s
exportfrämjande verksamhet.
Varför denna uppdelning?
Syftet med förändringarna har
varit att möta omvärldens krav,
bli tydligare och bättre förstå
företags behov för att åstadkomma ett mer effektivt
och riktat stöd för försvarsnyttig export.
Hur har reaktionerna varit?
Positiva, även om förändringen ännu inte
hunnit ge full effekt. Syftet var att tydligare
fokusera på främjandet. Med omorganisationen
tillvaratas industrins intressen bättre och statens
försvarsnyttiga främjande utvecklas.
Vad innebär det för SME-verksamheten?
SME-företagen får mer uppmärksamhet.
Organisatoriskt passar SME-verksamheten
också bättre här på exportfrämjande än som det
var tidigare då den verksamheten hanterades av
strategiavdelningen.
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Förändringen har lett till att de som arbetar vid
FXM:s främjandeavdelning har fått bättre möjligheter
att fokusera på exportstödsuppdragen från företagen.
Avdelningen för förhandlings- och avtalsförvaltning kan
i sin tur arbeta mer koncentrerat med avtalsförhandlingar
och förvaltning av avtal.

Anbud &
avtal

MARKNAD
Exportfrämjande
SME
Marknadsavdelningens arbetsuppgifter har nu delats upp i två delar
– anbud och avtal respektive exportfrämjande som var och en leds av en chef.
Anbud och avtals ansvar är att ta fram anbud och aktivt leda förvaltningen
av ingångna avtal.
Exportfrämjande ansvarar för allt främjande, vilket ger en helhetssyn över
länder, marknader och system. Ansvaret för små- och medelstora företag (SME)
överflyttas från strategiavdelningen till avdelningen för exportfrämjande.
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Seminarier & industridagar

BRASILIANSKT ÅR
PÅ MÅNGA PLAN

JANUARI FXM deltog i den första
officiella svenska delegationen som besökte
Brasilien efter JAS Gripenbeslutet, ledd av
statssekreteraren i Försvarsdepartementet.

APRIL Ansvariga för den brasilianska marinens
materielanskaffning besökte alla större svenska
försvarsindustrier för presentationer av respektive
företags produkter.

Sverige har en lång tradition av samarbete med Brasilien. I samband med JAS
Gripenaffären har FXM under 2014 gjort en främjandesatsning gentemot den
brasilianska marknaden.

JANUARI Förhandlingar om en
interimslösning för JAS Gripen C/D inleds,
så att Brasilien kan flyga Gripen i väntan på
leverans av nästa generations Gripen.

AUGUSTI Ett första bilateralt MoU-möte
genomfördes. FXM deltog. MoU-avtalet
tecknades redan år 2000 för att främja ländernas
samarbete inom freds- och säkerhetsfrågor samt
hitta former för samarbeten inom dessa frågor.

2014 inleddes med vetskapen om att Brasilien hade
valt Saab och JAS Gripen för att anskaffa och utveckla
sitt framtida luftförsvar. Intresset för samarbete från
både svensk säkerhets- och försvarsindustri samt från
brasilianska myndigheter och industri har utvecklats
under 2014. Men Brasilien är ingen ny marknad för Sverige
utan ett väletablerat partnerland.
Anledningen att främja export gentemot Brasilien har
varit att Brasilien planerar en rad försvarsupphandlingar.
Det finns intresse i Brasilien för andra produkter och
system utöver stridsflyg.
Under året har FXM gett stöd till svensk industri under
besök från brasilianska myndigheter, organisationer

”Sverige och Brasilien kommer att fortsätta
att fördjupa det goda och nära samarbete
vi har inom områdena försvar, säkerhet och
innovation.”
FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström om samarbete med Brasilien.

BRASILIENAKTIVITETER UNDER 2014

”Brasilien är idag Sveriges största handelspartner i Latinamerika. Den svenska exporten
uppgick 2010 till 10,8 miljarder kronor medan
importen uppgick till 3,6 miljarder kronor.”
Källa: UD

och industri. Stödet har till del handlat om att samordna
övriga försvars- och säkerhetsmyndigheter för att de
olika delegationerna ska få ut så mycket som möjligt av
sitt besök i Sverige. Svenska myndigheter och företag har
också besökt Brasilien under året för att stärka relationer
och samarbeten. FXM har under året även arrangerat två
seminarier, ett om den brasilianska marknaden i Sverige
och ett om svenska företag i Brasilien.
FXM ansvarar också för förhandlingarna med Brasilien
angående en interimslösning där Brasilien planerar att
flyga svenska Gripen C/D-flygplan i väntan på sitt nya
system, Gripen NG.

APRIL FXM anordnade ett seminarium i
Stockholm om den brasilianska marknaden.
Seminariet anordnades i samband med att
Brasiliens försvarsminister Celso Amorim
besökte Sverige.
ulo
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OKTOBER FXM:s generaldirektör Ulf
Hammarström och Tillväxtanalys generaldirektör
Dan Hjalmarsson besökte 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.
NOVEMBER FXM anordnade ett seminarium i
samarbete med den brasilianska marinen i Rio de
Janeiro.

Manaus
Fortaleza
Recife

Salvador
Brasilia

Belo Horizonte
Rio de Janeiro
São Paulo

Huvudstad: Brasília
Befolkning: 200 miljoner
President: Dilma Rousseff (återvald 2014)

SEMINARIUM I STOCKHOLM

SEMINARIUM I RIO DE JANEIRO

Med anledning av det ökande intresset av att fördjupa samarbete
och samutveckling med aktörer på den brasilianska marknaden
anordnade FXM i april ett seminarium om Brasilien som potentiell
marknad för svensk försvars- och säkerhetsindustri.
Bland talarna fanns Sveriges ambassadör i Brasilien, Magnus
Robach och Sveriges försvarsattaché i Brasilien, Christer
Olsson. Även representanter från FXM, FOI, Vinnova och
försvarsindustrin talade.

I november anordnade FXM ett seminarium i Rio de Janeiro
inriktat på marinteknologi. Seminariet hölls hos den brasilianska
marinen Marinha do Brasil och genomfördes i samarbete med
FMV och Försvarsmakten samt företagen Saab Kockums, Rolls
Royce och Swedeship.
Bland talarna fanns amiral Anders Grenstad från Försvarsmakten.
Från brasiliansk sida deltog ett fyrtiotal ingenjörer och
upphandlingsansvariga inom den brasilianska marinen.

Hallå där, Karin Trygg
... som är projektledare för Region Amerika på
FXM och ansvarade för Brasilienseminariet i
Rio de Janeiro.
Varför just Brasilien?
Svensk industri har en lång tradition av
export och samarbete med Brasilien. Brasilien
ses också som en tillväxtmarknad för
säkerhets- och försvarsmateriel. Brasilien har som ett resultat av
landets långsiktiga ambitioner en uttalad plan för omfattande
materielanskaffning under åren 2010-2030.
Hur har industrins återkoppling varit?
FXM har arbetat nära industrin i alla projekt och aktiviteter
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med koppling till Brasilien. Många av aktiviteterna som FXM
genomför är resultat av direkta förfrågningar från industrin om
stöd. Återkopplingen från industrin såväl som andra myndigheter
är ofta direkt och dialogen är viktig för att vi ska bli bättre på att
ge stöd till industrin såväl som att använda Försvarsmaktens och
försvarsmyndigheternas resurser så effektivt som möjligt.
Vad händer 2015?
Ett exempel är att FXM deltar på LAAD 2015 i Rio de Janeiro,
tillsammans med bland andra SOFF. LAAD är en av världens
största säkerhets- och försvarsmässor. Svenska myndigheter och
ett antal företag representeras då med en gemensam monter på
mässan.
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Exportstödsuppdrag

SÅ HÄR KAN FXM HJÄLPA
FÖRSVARSFÖRETAG

76 st

Under 2014 fick FXM 76 stycken
förfrågningar om stöd.

Ansökan om stöd finns på
www.fxm.se/for-foretag

FXM tar emot förfrågningar från företag om exportstöd. Om det finns en nytta för
det svenska försvaret i att exportstödsaktiviteten genomförs kan FXM genomföra
den eller ge andra myndigheter i uppdrag att göra det.

FÖRFRÅGNINGAR
FRÅN FÖRETAG

SKAPA
MÖTESPLATSER

Samtliga förfrågningar
från företag om stöd
ska gå genom FXM för
att staten ska kunna prioritera, ha helhetssyn och veta att
det finns en försvarsnytta. FXM kan till exempel lägga
uppdrag på FMV eller Försvarsmakten att stödja med
personal, materiel, system eller tillgång till skjutfält i
samband med produktdemonstrationer.

FXM har en samordnande
funktion, exempelvis
genom arbetet med mässor.
Mässor kan fungera som kontaktytor mellan de länder
och industrier som deltar. De kan också användas för att
skapa en relation med det land där mässan genomförs.
FXM ordnar även egna mötesplatser som till exempel
Försvarsexportdagen och olika seminarier.

BILATERALA
KONTAKTER

TILLTRÄDESFRÅGOR

Som statlig myndighet har FXM
möjlighet att skapa relationer
med andra länders företrädare
för att främja export. FXM stödjer också industrin i
samband med exportansträngningar, med hjälp från
Försvarsmakten och FMV för att genomföra tester och
demonstrationer av tekniska system.

En viktig del av FXM:s
exportfrämjande handlar om att
skapa likvärdiga förutsättningar
för företag som konkurrerar på den europeiska — och
andra — marknader. Det görs bland annat genom att
försöka påverka den internationella debatten om att
utveckla så lika marknadsvillkor som möjligt.

anordnar seminarier om olika
KUNSKAPS- FXM
frågor som är relevanta för företag i
SPRIDNING försvarsbranschen. Det kan handla
om seminarier om länder och deras försvarsstrukturer och
upphandlingar, eller om specifika frågor rörande export
och internationellt samarbete.
Försvarsexportdagen är ett exempel på kunskapsspridning

TILLSAMMANS
BLIR VI ÄNNU
BÄTTRE
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FXM strävar efter att förbättra den exportfrämjande
verksamheten. Att ha en löpande dialog med företagen för
att utveckla erbjudandet är centralt för FXM. Vi vill arbeta
mer proaktivt för att tillsammans med företagen hitta de
insatser som bäst stödjer den försvarsnyttiga exporten. Att
särskilt beakta behoven hos små och medelstora företag
och satsa mer på främjandeaktiviteter som är riktade mot
sjö- och marksektorn är viktigt för FXM.

EXEMPEL PÅ EXPORTSTÖDSUPPDRAG 2014
VOLVO DEFENSE
Volvo Defense modifierar produkter från övriga Volvo-koncernen, exempelvis
lastbilar. Volvo Defense fick möjlighet att på Skaraborgs regemente verifiera
sina produkters vattentålighet på ett kontrollerat sätt innan tester genomfördes
hos kunder. FXM:s bedömde försvarsnyttan, undersökte om det var realiserbart
för Försvarsmakten och när det bekräftades lämnade FXM uppdrag till
Försvarsmakten. När aktiviteten genomförts utvärderades insatsen.

ROLLS-ROYCE
Rolls-Royces verksamhet i Kristinehamn är ett kompetenscentrum för
konstruktion och tillverkning av en rad olika framdrivningssystem. RollsRoyce deltog på FXM:s marina seminarium i Rio de Janeiro. Genom det
engagemanget kunde företaget komma i kontakt med den brasilianska
marinen. Vanligtvis är det varven som Rolls-Royce har kontakt med. Nu fick
man möjlighet till dialog med slutanvändaren som vid en upphandling har stort
inflytande på produktens funktionalitet.

FXM:S ROLL I FRÄMJANDET
Resultatet av FXM:s bildande blev en tydligare
rollfördelning och bättre möjligheter för staten
att överblicka exportverksamheten. Det gav också
försvarsindustrin en enda statlig företrädare att vända
sig till för exportstöd i försvarssektorn.
En viktig del av myndighetens uppgift
är att vara samordnare för den statliga
försvarsexportverksamheten och FXM kan därför
ge andra myndigheter uppdrag att genomföra
exportstödsaktiviteter.

SLOVAKIA

FÖRSVARSMAKTEN

CUBA

COLOMBIA

VÄRLDEN
Främjande
SLOVAKIA

FXM

FMV

COLOMBIA

FÖRETAGEN

ISP
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Försäljning av övertalig materiel

BEGAGNAT EN VIKTIG
KOMPONENT FÖR SAMARBETE
Försvarsexportmyndigheten ansvarar för att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel.
Det gäller allt från spadar till helikoptrar. Under 2014 slöts 34 stycken avtal och två stycken
avrop lämnades vidare till en kommissionär för försäljning. Försäljningsintäkten uppgick
till cirka 23 miljoner kronor.
Under 2014 slöt FXM 34 stycken försäljningsavtal och
lämnade två stycken avrop till den kommissionär FXM
upphandlat.
Exempel på försäljningar som gjordes under 2014
är bandvagn 206, 208 och 308 (bilden). Bandvagn 208
såldes till det danska försvaret och bandvagn 308 såldes
till det finska försvaret. Vidare har även reservdelar och
utbytesenheter till fartygspjäs 57Mk1 sålts till det finska
försvaret. Försäljningar har även gjorts i samband med
slutavvecklingen av den svenska insatsen i Afghanistan.

Försvarsexportmyndigheten ansvarar för
försäljning av sådan materiel försvaret inte
längre behöver.

KOMMISSIONÄR GÖR PROCESSEN EFFEKTIVARE
FXM har sedan ett par år ett ramavtal med en så
kallad kommissionär. Ramavtalet gäller främst
försäljning av mängdmateriel och fordon. Syftet med
kommissionären är att korta ledtiderna från den tidpunkt
då Försvarsmakten lägger ett uppdrag på FXM tills
materielen sålts och hämtats från lagren. Under 2014
lämnade FXM två uppdrag till kommissionären Kvibergs
Överskottslager i Göteborg som köper den övertaliga
materielen. Innan materielen når kommissionären
avmilitariseras den — det vill säga anpassas till civilt bruk.
Kvibergs har många internationella kunder. Jeepar och
lastbilar är populära, gärna äldre fordon eftersom många
köpare använder dem på sämre och leriga vägar och då
fungerar nyare modeller med känsligare teknik inte lika
bra. Kvibergs målar om fordonen innan de transporteras
iväg.

”Kviberg har flera kunder från Västafrika
som med hjälp av fordonsköpet haft
möjlighet att starta företag.”

KOMMISSIONÄR — SÅ FUNKAR DET
Samarbetet med kommissionären går ut på att FXM, efter
att ha fått ett försäljningsuppdrag från Försvarsmakten, ger
kommissionären i uppdrag att hämta och sälja aktuell materiel
inom en viss tidsperiod.
Kommissionären använder sig av olika säljmetoder. Försäljning
kan ske via nätauktion, liveauktion eller försäljning på plats hos
Kvibergs med prissatta objekt.

Den totala intäkten under 2014 uppgick till cirka 23
miljoner kronor. FXM återbetalar hela intäkten till
Försvarsmakten, undantaget det som dragits av för
kommissionärens provisioner.
Parallellt fakturerar FXM kvartalsvis sina kostnader för
överskottsverksamheten. Under 2014 innebär det cirka
2 miljoner kronor.

Kvibergs har
flera kunder
från Västafrika
som med hjälp
av fordonsköpet
haft möjlighet att
starta företag, till
exempel åkerier.
Enligt Kvibergs passar försvarets gamla terrängbilar,
med sin goda framkomlighet, väl till denna typ av
aktivitet. Fordonen är efterfrågade för deras låga miltal
och äldre konstruktion, vilket gör att de är enkla att
underhålla och laga.

BV 308 har bland annat använts i samband med Sveriges insatser under konflikten på Balkan.

LÄS MER OM
FXM:S FÖRSÄLJNING AV
ÖVERTALIG MATERIEL

Liveauktion i Bråvalla, Norrköping.

NYTTAN MED ÖVERSKOTTSFÖRSÄLJNING
FÖRSVARSNYTTA
Försvarsmaktens
ominriktning innebär att
materiel blir övertalig och behöver
avvecklas. Överskottsförsäljning
skapar försvarsnytta genom
att intäkterna förmedlas till
Försvarsmakten och förrådsytor
frigörs. I vissa fall säljs materiel
som annars skulle destruerats.
Destruktion kan vara kostsamt.

1.
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CIVIL ANVÄNDNING
Mycket av
Försvarsmaktens
utrustning kan användas i civila
sammanhang som inte har med
försvar att göra. Det kan till
exempel gälla fartyg som nyttjas
för utbildningar eller transport,
helikoptrar som används till
räddningstjänst eller lastbilar för
transport.

2.

SYNERGIEFFEKTER
Genom att sälja
övertalig materiel
till samarbetsländer eller
potentiella samarbetsländer ökar
försvarsnyttan. FXM använder,
när det är möjligt, försäljning av
övertaligt materiel för att stärka
samarbeten med andra länder.
Försäljningar kan också användas i
främjande syfte, för att underlätta
för nya affärer.

3.

FXM:S ROLL I AFGHANISTAN
FXM har under året sålt materiel
som blivit över i samband med
avvecklingen av den svenska insatsen
i Afghanistan. På uppdrag av
Försvarsmakten såldes bland annat
containrar och byggmateriel till lokala
entreprenörer i Afghanistan.

Sv
utrus enskt
t
blivit ning har
för af tillgång
entre ghanska
prenö
rer.
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Försäljning av övertaligt materiel

ÖVERSKOTTSFÖRSÄLJNING
I PRAKTIKEN
Försvarsexportmyndigheten ansvarar för att sälja svenska Försvarsmaktens övertaliga
materiel. Men var hamnar det som inte säljs till andra försvarsmakter? Företaget
Milmac Sweden AB i Strängnäs har världens största lager av begagnade Hägglunds BV
206-bandvagnar.
Rader av gröna bandvagnar står uppställda hos
Milmac i Strängnäs. Här finns världens störta lager av
begagnade BV 206 som Försvarsmakten sålt av. Milmac
är återförsäljare av övertalig materiel och har köpt in
bandvagnar i omgångar, bland annat genom FXM:s
överskottsförsäljning. Senast köpte Milmac 26 stycken
bandvagnar via en försäljning som FXM anordnade på
uppdrag av Försvarsmakten.
- Vi har sålt vidare totalt omkring 1 000 bandvagnar
genom åren. De är nu i bruk runtom i världen, säger Stefan
Persson, VD för Milmac.
Det mångsidiga terrängfordonet BV 206 har kommit
att bli en ikon i försvarsvärlden. Det var det första

32 Försvarsexportmyndigheten – Händelser 2014

terrängfordon som Hägglunds i Örnsköldsvik tillverkade
åt Försvarsmakten på 1970-talet. Idag används de i ett stort
antal länder, både civilt och militärt.
När bandvagnarna kommer till Milmac plockas de
isär, får nya reservdelar eller helt nya system. Vissa
bandvagnar förses med flak eller ambulansskåp, beroende
på vad kunden behöver. Milmac exporterar merparten
av fordonen. Kunderna varierar, men Milmac säljer bara
vidare fordon för civil användning (bilderna på sidan 33).
Och när det behövs forslas bandvagnarna tillbaka till
Milmac för underhåll och reparationer.
Efter tsunamin 2004 sålde Milmac många bandvagnar

till Indonesiens räddningstjänst. Tack vare deras goda
terrängegenskaper är bandvagnarna användbara vid
livräddningsaktioner.
- I svår terräng, där det enda alternativet annars hade
varit helikopter som är både dyrare och mer opraktiskt
eftersom det kanske behövs någonstans att landa, är
bandvagnen ofta både billigare och mer användbar, säger
Stefan Persson. Han tillägger:

- Bandvagnarna hjälper till att rädda liv runtom i världen.
Även forskare som rest på polarexpeditioner har använt
sig av svenska bandvagnar. Bland Milmacs kunder finns
också många turist- och nöjesföretag.
- Det är roligt att se hur förbrukad försvarsmateriel kan
få nytt liv i det civila, till både livräddning och nöje för
människor runtom i världen, säger Stefan Persson.

”Det är roligt att se hur förbrukad försvarsmateriel kan
få nytt liv i det civila, till både livräddning och nöje för
människor runtom i världen”
Milmacs VD Stefan Persson om hur försvarets övertaliga materiel får nytt liv.
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GRIPENÅRET
FXM ansvarar för de statliga JAS Gripen-kontrakten som Sverige har med Ungern,
Tjeckien och Thailand. Myndigheten förhandlar även med Brasilien om landets eventuella
hyra av JAS Gripen C/D.
34
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Bilden är från NATO-basen Sigonella på Sicilien, Italien. De första enheterna ur det svenska
bidraget till FN-insatsen i Libyen 2011 landade på Sigonella 23 timmar efter regeringsbeslutet.
Insatsen i Libyen är ett exempel på Försvarsmaktens internationella samarbeten.
Försvarsexportmyndigheten
35
Försvarsexportmyndigheten –– Händelser
Händelser 2014
2014 35

Gripenåret 2014

I MED- OCH
MOTVIND

Hallå där, Joakim Wallin
... som är chef för FXM:s marknadsavdelning.
Hur bidrar våra JAS Gripensamarbeten
till säkerhet ?

Med framgångar i Tjeckien och Brasilien, men motgångar i Schweiz blev JAS Gripen en
nationell angelägenhet. Framgångsfaktorer för Gripen har varit dess avancerade teknologi
och speciella egenskaper, pooling & sharing samt kostnadseffektivitet.

JAS Gripen är en del av fem länders luftförsvar. Att ha ett
luftförsvar innebär att ett land har möjlighet att med hög
fart, över långa sträckor eller stor yta utföra många typer
av uppdrag. Bland det svenska flygvapnets uppgifter finns
att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst,
utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser.
FXM ansvarar för den svenska statens exportkontrakt
när det gäller Gripen. I dag ansvarar FXM för
Gripenkontrakt med Tjeckien, Thailand och Ungern.
Under året har mycket hänt när det gäller export av
Gripen. FXM och Tjeckien skrev i maj ett nytt leaseavtal
vilket innebär att Tjeckien fortsätter flyga Gripen fram
till åtminstone år 2027. Under två år förhandlade FXM
med Schweiz för landets köp av det svenska systemet.
Det schweiziska folket röstade dock nej till regeringens
föreslagna finansieringsform vilket gjorde att det då

JAS

39
Gripen

JAS 39 Gripen är ett
svenskutvecklat stridsflygplan.
Planet tillverkas av Saab AB.
JAS står för Jakt Attack Spaning.
Försvarsexportmyndigheten ansvarar
för de statliga JAS 39 Gripen-kontrakten.

Genom att utveckla och samarbeta med
våra partnerländer som Tjeckien och
Ungern stärker vi säkerheten i närområdet.
Tjeckien genomförde under året luftbevakning över Island.
Tilläggsavtalet som vi tog fram med Ungern förbereder dem
för ett NATO-uppdrag över Baltikum under 2015. På så vis
bidrar Gripen till säkerheten i vårt närområde, samtidigt som
vi återigen får ett kvitto på att Gripen är ett plan som fungerar i
skarpa lägen. Vi i Sverige har gjort ett bra jobb.

färdigförhandlade kontraktet inte undertecknades och
upphandlingen avslutades.
I augusti skrev Slovakien, Tjeckien och Sverige en
avsiktsförklaring gällande ett trilateralt samarbete rörande
luftförsvarsfrågor. Därefter har samtal påbörjats mellan
FXM och Slovakien om Gripen till Slovakien.
Försvarsföretaget Saab och Brasilien undertecknade i
oktober ett försäljningsavtal gällande 36 stycken Gripen
av nästa generation, Gripen NG. FXM för samtal om
en eventuell lease av ett antal av flygvapnets övertaliga
Gripenflygplan som Brasilien kan använda i väntan på de
nya flygplanen.
I slutet av året tecknade FXM och Ungern ett tilläggsavtal
på underhållsutrustning som stärker Ungerns förmåga att
delta i internationella operationer.

2

1

3

BELGIEN FXM fick i juni en förfrågan från
Belgien om att vara med i en förstudie för landets
kommande stridsflygplansupphandling. FXM
tackade ja och i slutet av året lämnade FXM ett underlag till
Belgiens försvarsministerium. Förfrågan gäller JAS Gripen
E, nästa generations Gripen. Belgien har sedan 1979 flugit
det amerikanska systemet F-16, som nu ska ersättas.

DANMARK I Danmark pågår en upphandling
av stridsflygplan. Ett av de flygsystem landet
tittade på var JAS Gripen. FXM bjöds in av det
danska upphandlingskontoret för att lämna en offert på
försäljning av nästa generations Gripen. Efter noggrann
analys tillsammans med industrin beslöt FXM att inte
lämna in en offert.

SLOVAKIEN I augusti undertecknade Slovakien,
Sverige och Tjeckien en avsiktsförklaring rörande
samarbete kring luftförsvarsfrågor och samarbete
om JAS Gripen. Undertecknandet lade grunden till ett
bilateralt samarbete kring en gemensam luftövervakning
av Slovakien och Tjeckien (bild 1). Därefter har samtal
mellan FXM och Slovakiens försvarsministerium påbörjats
angående Gripen.

THAILAND, Sverige har tidigare sålt
luftförsvarssystem till Thailand innehållande bland
annat tolv stycken JAS Gripen C/D. Under året
introducerade Thailands flygvapen lufttankningsförmåga.
Flygvapnet deltog också med Gripen i en internationell
övning i Australien. FXM har under året förhandlat och
undertecknat supportavtal för Gripen, Erieye och Robot 15.

BRASILIEN Försvarsföretaget Saab skrev i oktober
avtal med Brasilien om försäljning av 36 stycken JAS
Gripen NG. Ordern var värd 39,3 miljarder kronor.
Brasilianska piloter har nu börjat sin Gripenutbildning i
Sverige. Även FXM förhandlar med Brasilien. Det handlar
om att hyra ut ett antal av flygvapnets Gripen C/D-flygplan
till landet. Tanken är att Brasilien ska flyga Gripen C/D i
väntan på leverans av de nya Gripen NG.

SCHWEIZ Det schweiziska folket omröstade
i maj om finansieringen av landets köp av 22
stycken JAS Gripenflygplan. Det sätt att finansiera
upphandlingen som Schweiz regering planerade inrätta
röstades ner av folket. I sin upphandlingsprocess
utvärderade Schweiz Gripen mot några av de mest
framstående flygsystemen i världen. Gripen vann
utvärderingen och befanns vara mer kostnadseffektiv och
uppfyllde samtidigt de uppställda kraven.

TJECKIEN I maj skrev Tjeckien och Sverige under
ett nytt JAS Gripenkontrakt. Avtalet innebär att
Tjeckien fortsätter att leasa 14 stycken Gripenplan
åtminstone till år 2027 (bild 2). Avtalet signerades av den
tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och av
FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström (bild 3).

UNGERN Ungerns försvarsministerium och FXM
tecknade i slutet av året ett tilläggsavtal till ett värde
av ungefär 10 miljoner kronor. Tillägget gäller extra
underhållsutrustning för att stärka Ungerns förmåga att
delta i internationella insatser. År 2001 skrevs det första JAS
Gripenavtalet mellan Ungern och Sverige. Avtalet gäller 14
stycken Gripen C/D. År 2012 skrev FXM ett nytt avtal som
nu löper till år 2026.
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Foto: Combat Camera/Försvarsmakten

VERKSAMHET
& UTVECKLING
FXM arbetar med försvars- och säkerhetspolitik, avancerad teknologi och affärsförhandlingar i en internationell miljö. Organisationen består av experter och
sakkunniga. Myndigheten är ung och kulturen håller fortfarande på att formas.
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Verksamhet & utveckling

Verksamhet & utveckling

OSÄKER HÖST FÖR
MYNDIGHETENS EXISTENS

VERKSAMHETEN FORTSÄTTER
ATT UTVECKLAS

I samband med regeringsförhandlingarna kom beskedet att den nya regeringens avsikt var
att Försvarsexportmyndigheten skulle avvecklas. Men det parlamentariska läget skapade
en unik situation där allianspartiernas budgetmotion blev antagen. Därigenom beslöt
riksdagen att FXM ska finnas kvar.

Parallellt med arbetet för att främja svensk försvarsexport pågår arbetet med att
utveckla myndigheten. Sedan starten 2010 har det årligen skett förbättringar i
verksamheten. Trots ovisshet kring myndighetens framtid var 2014 inget undantag.

Bildandet av FXM år 2010 bygger i grunden på
att Sverige ska ha ett försvar som har tillgång
till teknologi och försvarsmateriel till en rimlig
kostnad och att en försvarsindustri i landet har ett
försvars- och säkerhetspolitiskt värde. Med FXM
samlades den försvarsrelaterade exportstödjande
verksamhet som tidigare varit fördelad på ett antal
olika myndigheter — det var allas uppgift men ingens
ansvar. Detta gav en tydligare rollfördelning bland
försvarsmyndigheterna, ökade möjligheterna för staten
att överblicka exportverksamheten och gav företagen
inom försvarsindustrin en företrädare att vända sig till
för exportstöd. Verksamheten blev mer transparent
och andra länder fick en samlad kontakt på svensk
sida. Förutsättningarna för en effektiv verksamhet
förbättrades. Det är fortsatt ISP som granskar och
kontrollerar försvarsexporten.
Efter riksdagsvalet i september 2014
inledde Socialdemokraterna och Miljöpartiet
regeringsförhandlingar. Som en del av den
försvarspolitiska överenskommelsen meddelades avsikten
att FXM skulle läggas ner. Detta framgick sedan formellt
av regeringens budgetförslag.
Dock var det allianspartiernas budgetmotion som
antogs av riksdagen vid omröstningen den 3 december
om budgetramen där det fanns budget för myndigheten.
Alliansens motion underströk också vikten av att FXM
ska finnas kvar för tydliga roller och transparens.
Försvarsutskottet skrev i ett betänkande fredagen
den 12 december att ”…ett viktigt syfte med att införa
myndigheten bland annat varit en ökad transparens när
det gäller försvarsexportverksamheten och att särskilja
denna verksamhet från FMV:s och Försvarsmaktens övriga
verksamhet. Det målet har myndigheten nått”.

Under året har FXM tagit fram en
egen uppförandekod. Den belyser
de förhållningssätt som gäller inom
FXM och i myndighetens kontakter
med samarbetspartners, andra
myndigheter, leverantörer och
samhället i stort. Uppförandekodens
utgångspunkt är FXM:s tre värdeord
etisk, förtroendeingivande och
framtidsinriktad. Den innehåller
riktlinjer om exempelvis
representation, resor och mångfald.

”Vi ser med oro på den uppgörelse som
regeringspartierna nyligen aviserat om
att FXM ska avvecklas.”
Robert Limmergård, generalsekreterare för SOFF, om FXM:s avveckling.

”Vi tycker att det är en viktig signal
att lägga ner en myndighet vars syfte
handlar om att främja vapenexport.”
Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm i samband med regeringsförhandlingen.

”Med vår nya visselblåsarfunktion har vi
tydliggjort för våra medarbetare hur de
kan rapportera oegentligheter.”
FXM:s chefsjurist Bernt Karman om FXM:s visselblåsarfunktion.

“Att skilja mellan upphandling och
export av försvarsmateriel är viktigt
för att det ska finnas en transparens
och att rollerna vem som hanterar
vad blir tydlig.”
Lena Asplund (M), ledamot i Försvarsutskottet, i ett
anförande i riksdagen 16 december 2014.

FXM har under året utvecklat myndighetens
säkerhetsrutiner. Några exempel:
• Infört ett nytt och verksamhetsanpassat ITsystem för öppen till sekretessklassificerad
information.
•

Anpassning och revidering av FXM:s
säkerhetssystem.
• Etablerat ett nytt sambandsrum med krypto-PC och
kryptotelefon.
• Infört ett resesäkerhetsprogram.
• Vidtagit säkerhetshöjande åtgärder kring konferens- och
besöksverksamhet.
• Infört ett nytt IT-system för information upp till HEMLIG/
TOP SECRET.

Enligt regleringsbrevet för 2014 skulle
FXM redovisa hur verksamheten bidragit
till Försvarsmaktens operativa förmåga,
till den långsiktiga materielförsörjningen
och bidraget med andra fördelar för svensk
försvars- och säkerhetspolitik. I rapporten
Redovisning av Försvarsexportmyndighetens
bidrag till Försvarsmaktens operativa förmåga
för verksamhetsåret 2013 redovisas detta. Bland annat
säkerställer FXM:s inriktnings- och prioriteringsprocess att
försvarets resurser används till det som är försvarsnyttigt.
Processen har gett försvarsmyndigheternas engagemang i
exportverksamheten ett försvarspolitiskt sammanhang.
FXM har också bidragit med kostnadsdelning genom
mellanstatliga avtal och intäkter till Försvarsmakten från
försäljning av övertaligt materiel. Genom företagens export
vidmakthålls och utvecklas försvarsviktiga förmågor
— statligt exportfrämjande är ofta en förutsättning för
exporten. Genom FXM:s analysverksamhet minskar
belastningen på Försvarsmaktens operativa förmåga och
analyserna syftar också till att ta reda på att inte andra
negativa försvarspolitiska eller militära konsekvenser
uppstår.
FXM handhar stora summor av statens
medel, och ansvaret är stort. Myndigheten
ställer därför extra höga krav på interna
kontrollrutiner. FXM har till exempel en
internrevisor trots att något externt krav på
detta ej finns.
Tack vare de interna kontrollrutinerna uppdagade
myndigheten i juni en misstänkt oegentlighet som
polisanmäldes och har sedermera lett till åtal.

• Reviderat FXM signalskyddssystem för bättre samverkan
med andra myndigheter och industri.
• Utvecklat projektsäkerheten.
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FXM i media

MEDIAL UPPMÄRKSAMHET
FÖR MYNDIGHETEN UNDER ÅRET
Inbjudna journalister på FXM:s seminarier, debattartikel, JAS Gripenaffärerna med
Tjeckien, Ungern, Schweiz och Brasilien, samt hot om nedläggning har inneburit ett ökat
medialt fokus på FXM:s verksamhet. Nedan är några exempel.

FÖLJ/KONTAKTA OSS
www.fxm.se
08-587 13 300
Östermalmsgatan 87C, Stockholm
@forsvarsexport
Försvarsexportmyndigheten
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