E
L
D
S
N
E
Ä
R
H
Försvarsexportmyndigheten

2010-2015

6

Regeringen bildade
FXM för att få ökad
transparens, tydligare
rollfördelning, bättre prioriteringar
och ökad effektivitet.

19

Bidrar svenska vapen till
säkerhet i världen? Det
frågar sig gästskribenten
och tankesmedjan Frivärlds chef
Katarina Trakcz.

34

42

SOFF:s generalsekreterare
Korruption är inte bara
och gästskribenten
oetiskt och olagligt. Det
Robert Limmergård
hindrar även effektiv
konstaterar att "samarbetet med FXM handel och utveckling. För FXM är
har varit framgångsrikt".
antikorruption en hjärtefråga.

F

avve XM
ckla
Läs m s 2015.
e
sidan r på
52.

Export och
internationellt
samarbete för
framtidens försvar

Helhetssyn
Transparens
Effektivitet

försvarsexportmyndigheten i KORTHET
Försvarsexportmyndighetens, FXM:s, vision är export och internationellt samarbete för
framtidens försvar. Insikten att internationellt samarbete stärker säkerheten för oss och
de vi samarbetar med styr vår verksamhet.

FXM:s tre
huvuduppgifter
Främja svensk försvarsexport,
när exporten bidrar till det
svenska försvaret.
Om denna försvarsnytta
finns kan FXM hjälpa svenska
försvarsindustriföretag med
deras export. För att FXM ska
hjälpa till krävs också att varje
exportärende har tillstånd från
Inspektionen för strategiska
produkter, ISP.
Ansvara för mellanstatliga
försvarsexportaffärer
FXM deltar för Sveriges del i
utvalda upphandlingar runtom
i världen. FXM förvaltar också
Gripen-avtal med Tjeckien,
Ungern och Thailand.
Sköta försäljningar av
övertalig materiel från
Försvarsmakten
När Försvarsmakten har behov
att sälja av övertaligt materiel, allt
ifrån strumpor till helikoptrar, ger
Försvarsmakten FXM i uppdrag
att sköta försäljningen.

AVVECKLING 2015
Regeringen fattade i april 2015 beslut om att
FXM ska förbereda och påbörja avveckling av
myndigheten. Verksamheten ska vara avvecklad
den 31 december 2015. Delar av uppgifterna förs
den 1 januari 2016 över till Försvarets materielverk,
andra delar, strategi- och analysverksamheten
samt det aktiva främjandet, förs inte över.
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FXM stödjer företags försvarsnyttiga export, företräder
svenska staten vid försvarsexportaffärer och sköter
försäljningar av Försvarsmaktens övertaliga materiel.
FXM är en statlig myndighet med uppdraget att genom
försvars- och säkerhetsexport utveckla det svenska
försvaret. Försvarsmaktens behov av materiel är inte
tillräckligt för att bibehålla en konkurrenskraftig svensk
försvarsindustri.
Det krävs export och samarbeten för att skapa
förutsättningar för försvarsindustriell kompetens i
Sverige. Ett fördjupat internationellt utbyte hjälper oss
att bevara kompetens anpassad för svenska behov.

4

Generaldirektören har ordet

6

FXM:s avtryck

16

Vad exporten ger försvaret

20

Inriktning och prioritering

28 Exportfrämjande verksamhet
Anbud och avtal
36

4

42

Antikorruption

48

Statskontorets utvärdering

52

Verksamhet och utveckling

56

Försvarsexportens framtid

6

8

10

16

36
42
58
Försvarsexportmyndigheten – Händelser 2010-2015 3

GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET

FEM år av helhetssyn,
transparens oCH effektivitet
När FXM avslutar sin verksamhet gör vi det med flaggan i topp. Det är med stolthet vi ser
tillbaka på vårt gemensamma och oftast intensiva, arbete för att uppfylla det uppdrag vi
har haft. Vi har bidragit till att bygga omfattande materielsamarbeten med andra länder,
inte minst med våra värdefulla gamla och nya Gripen-partners.
Världen blir på många sätt bättre. Vi blir bättre. Den så
uppmärksammade professorn Hans Rosling påpekar till
exempel att ”människor lever längre, läser bättre och låter
vaccinera sina barn i högre utsträckning...” (DN 131026).
Och det är ingen slump. Världen blir bättre för att det finns
människor som arbetar för det, varje dag, året runt, på
många olika sätt.
Men det är också sant att konflikter i vår omvärld har
eskalerat och på olika sätt kommit närmare vår vardag.
Militär förmåga, som ytterst bygger på vapen, bidrar i rätta
händer till att skapa trygghet och säkerhet för människor
i oroliga tider, i Sverige som i andra länder. Vapen i orätta
händer skapar tvärtom instabilitet. Försvarsmateriel,
i rätta händer, hjälper länder att skapa säkerhet och
därigenom kunna utvecklas. Säkerhet behövs till exempel
för att föräldrar ska våga
skicka barn till skolan och
därmed långsiktigt bidra till
samhällets utveckling.
Försvarsexport är rätt
använd därför också ett
instrument för en bättre
värld. Man vinner aldrig
freden enbart med militära
medel, men de är ofta en

förutsättning för att motverka väpnad konflikt och att
värna människor och trygghet när konflikter eskalerat
utom kontroll. FXM har verkat för bästa möjliga
inriktning av statens del i exporten.
Med bildandet av FXM samlades den försvarsrelaterade
exportstödjande verksamhet som tidigare varit fördelad
på ett antal olika myndigheter – allas uppgift men ingens
ansvar – under ett tak. I och med FXM skapades en
ny profession som förenade försvarskompetens med
marknads- och omvärldskompetens. Framgångsrikt
främjande byggs på förståelse både av kundlandet, dess
behov och förståelse för vad vi faktiskt kan leverera.
Etisk, förtroendeingivande och framtidsinriktad
blev våra värdeord. En separat myndighet gav en
tydligare rollfördelning mellan försvarsmyndigheterna,
ökade möjligheterna för staten att överblicka
exportverksamheten och gav företagen inom
försvarsindustrin en enda företrädare att vända sig till för
exportstöd. Statlig helhetssyn blev möjligt.
Vi myntade begreppet ”försvarsnytta” som ledstjärna för
verksamheten och en tydlig analysfunktion inrättades
som, i dialog med industrin, inriktade och prioriterade
det statliga exportstödet inom försvarssektorn. Det är
viktigt att det statliga försvarsexportstödet sker utifrån

Generaldirektör
Ulf Hammarström

Har arbetat som departementsråd vid Försvarsdepartementet, som minister vid Sveriges
ständiga representation vid EU och som direktör på direktoratet 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.
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tidigare lanserat idén om att en del av Sveriges varumärke
ska stå för ”omutlig”. Att vi som ett av världens minst
korrumperade länder ska stå för ren konkurrens. Det är
en konkurrensfördel. Det är därför min förhoppning att
det antikorruptionsarbete som FXM bedrivit kommer
att plockas upp och utvecklas vidare inom den statliga
försvarsexportstrukturen. För det är ju så, att med stora
och till delar sekretessbelagda affärer följer högre risker
för korruption. Låt oss inte blunda för det, låt oss ta
fortsatt gemensamt ansvar för rena affärer.
Tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvorák och Ulf Hammarström signerar ett nytt
Gripenkontrakt värt totalt 5,4 miljarder svenska kronor och innebär att Tjeckien fortsätter leasa
14 st Gripen C/D åtminstone till år 2027.

noggrann analys med koppling till Försvarsmaktens
långsiktiga behov. Analysen måste ske redan i främjandet
så att resurser används effektivt och inte skapar felaktiga
förväntningar. FXM införde därför även en obligatorisk
koppling till ISP-godkännande innan främjande
genomfördes.
Försvarsexporten ger oss försvarsnytta, bland annat
genom att skapa förutsättningar för att vidmakthålla en
högteknologisk kompetens i Sverige, och den kan i sin
tur användas för att bygga säkerhet tillsammans med
andra. De nära samarbeten vi successivt har utvecklat med
till exempel Tjeckien och Ungern kring Gripensystemet
har tillkommit genom export. Ungern bidrar medan jag
skriver dessa rader till vårt närområdes säkerhet genom att
ansvara för de baltiska ländernas luftövervakning.
FXM har också sökt ta ansvar för att ge vårt bidrag
till att stärka hela sektorns antikorruptionsarbete, ett
område där försvarsindustrin i många avseenden kommit
längre än många andra branscher och ofta längre än
staten själv. Ökad transparens är en del i detta. Jag har

I detta arbete, liksom i mycket annat, har vi haft ett
gott och nära samarbete med branschföreningen SOFF,
Säkerhets- och Försvarsföretagen.
Beskedet om myndighetens nedläggning kom i juni
2015, där ett riksdagsbeslut avslutade nästan ett år av
ändrade beslut och ovisshet. Det är ett tråkigt besked,
men vi har självklart respekt för demokratiska beslut. Vi
hade ett uppdrag från den förra regeringen att skapa mer
transparens, tydligare roller, statlig helhetssyn och en
mer effektiv verksamhet. Statskontoret utvärderade detta
under hösten 2014 och kom fram till att vi i stort sett hade
uppnått detta redan efter fyra år. Det är vi stolta över.
Det är därför med både stolthet och vemod jag i december
2015 tackar av uppemot 50 mycket kompetenta kollegor,
för de många fina insatser som de gjort för svensk
försvarsexport, direkt eller indirekt som stödfunktion
på myndigheten. Ett tiotal medarbetare följer med i
verksamhetsövergången till FMV. Jag är övertygad om
att de där, med sin höga kompetens och professionalitet,
kommer att fortsätta arbeta för en försvarsexport som
präglas av helhetssyn, transparens och effektivitet.
Ulf Hammarström

Vad har FXM bidragit med?
När FXM bildades angav regeringen att skälen att bilda en
ny myndighet var för att få statlig helhetssyn, transparent
process, bättre prioriteringar och en effektivare
verksamhet på försvarsexportområdet.
Statskontoret slog fast i sin rapport efter att ha
analyserat verksamheten att regeringens syften att bilda
myndigheten till stor del var uppfyllda redan efter fyra år.
Men vad innebär då helhetssyn, transparens,
prioriteringar och effektivitet? Läs vidare på nästa sida.

Läs mer om
Avtrycket från FXM på de
kommande sidorna.
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FXM:s avtryck

HELHETSSYN
Försvarsexport kan skapa säkerhet, eller
osäkerhet om länder exporterar försvarsmateriel
utan en noggrann analys. FXM:s hållning är att
det är av yttersta vikt att exporten sätts i ett
försvarspolitiskt sammanhang. Detta måste ske
redan i främjandets tidiga faser så att statligt
exportstöd används effektivt och inte skapar
felaktiga förväntningar hos andra länder.
FXM har baserat besluten om exportstöd och
anbudsverksamhet på den försvarsnyttoanalys
myndigheten genomfört varje år. Analysen görs i
samarbete med andra försvarsmyndigheter.
Syftet med analysen är att staten ska ha en
helhetssyn, agera enat, långsiktigt och med
fokus på försvarsnytta och säkerhet.
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FXM:s avtryck

Transparens
Bildandet av FXM i sig ökade transparensen i det
statliga systemet. Verksamhetens kostnader och
intäkter blev synligare mellan myndigheter och för
uppdragsgivaren regeringen. Genom bland annat
mediakontakter och seminarier har verksamhetens
innehåll blivit synligare för allmänheten.
Tidigare skötte en och samma myndighet, FMV, såväl
upphandling som försäljning av försvarsmateriel.
Genom FXM:s bildande undveks de
intressemotsättningar och målkonflikter som
Försvarsberedningen pekat på och som kan uppstå
när en myndighet i ena stunden företräder staten vid
upphandlingar och i nästa stund ger exportstöd till
samma företag. Målkonflikter undviks och behov av
politiska avvägningar synliggörs.
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FXM:s avtryck

Effektivitet
Genom en samlad helhetssyn har statens
resurser kunnat överblickas och användas
där det är mest prioriterat. Med ett enda
ansökningsförfarande av exportstöd har
FXM effektiviserat verksamheten och skapat
tydlighet.
Försvarsnyttoanalysen gör att staten inte
”springer på alla bollar”.
Genom effektiv förvaltning av de statliga avtalen
får Sverige mer nöjda samarbetspartner och
bygger säkerhet med andra. Nöjda partnerländer
kan också tänkas vilja använda svenskt materiel i
större utsträckning.

10
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FXM:s Avtryck

Vad har FXM
bidragit med?
När FXM bildades angav regeringen att skälen att bilda en ny myndighet var
för att få statlig helhetssyn, transparent process, bättre prioriteringar och en
effektivare verksamhet på försvarsexportområdet.

Statskontoret analyserade FXM:s verksamhet då
myndigheten varit verksam i fyra år och kunde då slå fast
att regeringens syften att bilda myndigheten redan då till
stor del var uppfyllda.
Men vad har FXM egentligen bidragit med?
Helhetssyn
Försvarsexport kan skapa säkerhet, eller osäkerhet
om länder exporterar försvarsmateriel utan en
noggrann analys. FXM:s hållning är att det är av
yttersta vikt att exporten sätts i ett försvarspolitiskt
sammanhang. Myndigheten har baserat sina beslut
angående såväl exportstöd som anbudsverksamhet
på den försvarsnyttoanalys myndigheten genomfört
varje år. Analysen görs i samarbete med andra
försvarsmyndigheter, Inspektionen för strategiska
produkter, ISP, och företag. Syftet med analysen är att
staten ska ha en helhetssyn, agera enat, långsiktigt och
med fokus på försvarsnytta och säkerhet.
Analysverksamheten har varit central för myndighetens
styrning och planering, både för att ha förmåga att värdera
nytta och risker i enskilda exportfrämjande aktiviteter
och för den övergripande årliga inriktningen och
prioriteringen av försvarsexportverksamheten.
Genom analysen får FXM en överblick över både
försvarsindustrins och Försvarsmaktens behov samt
försvarsmyndigheternas resurser. Tidigare gjorde varje
myndighet sina egna separata prioriteringar, men
ingen hade ett utpekat ansvar för att sammanställa en
helhetsbild. Med denna fundamentala analys kan Sverige
agera enat på försvarsexportområdet; besök för att främja
försvarsexport i länder ISP inte godkänner undviks till
exempel och statens fokus kan läggas på länder Sverige
är intresserade av att säkerhetspolitiskt samarbete med.
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FXM:s försvarsnyttoanalys har satt försvarsexporten i ett
säkerhetspolitiskt sammanhang.
FXM:s försvarsnyttoanalys har också legat till grund för
arbete med att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel,
en annan uppgift som FXM har. Den övertaliga materielen
kan antingen säljas öppet till högstbjudande. Eller så kan
staten – genom att använda FXM:s försvarsnyttoanalys
– titta på var försvarsmaterielen skulle kunna göra mest
nytta för att bidra till säkerhet för vårt land, liksom för
andra länder.
FXM ansvarar för statens JAS Gripenkontrakt. Det är
också FXM som lämnar anbud när länder kontaktar
Sverige för en Gripenoffert. Försvarsmateriel är inte
vilka varor som helst, att sälja JAS Gripen innebär ett
åtagande och ett nära säkerhetssamarbete med ett land
under många år. Därför är det av yttersta vikt att alla
exportmöjligheter analyseras noga utifrån försvarsnytta
och säkerhetspolitiska aspekter – liksom utifrån ISP:s
bedömningar.

”En ansvarsfull export bygger säkerhet.
Det handlar inte bara om att dela
kostnader med andra länder utan om att
bygga samarbete med andra. Exporten
bidrar till att vi får ett starkare försvar till
en lägre kostnad.”
FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström under Almedalsveckan 2015.

FXM har strävat efter att hantera anbud och avtal i
enlighet med myndighetens vision som är ”Export och
internationellt samarbete för framtidens försvar”. Export
av JAS Gripen är ett säkerhetspolitiskt samarbete mellan
två eller fler partnerländer, där ”pooling and sharing”
ska vara till nytta för alla involverade. Om vi på FXM
får önska något om förvaltningen av vårt arv är det att
detta synsätt ska finnas kvar även efter att myndigheten
läggs ner. Försvarsmakten behöver delta i besluten
kring statlig export och utnyttja exporten för att bygga
säkerhetssamarbeten.
Till åtagandet när Sverige säljer JAS Gripen hör
förvaltningen av det ingångna avtalet – även detta
ansvarar FXM för. Genom att aktivt förvalta statens
JAS Gripenavtal kan Sverige skapa en strategisk relation
med partnerlandet. Genom utvecklade mellanstatliga
samarbeten med "pooling and sharing" av reservdelar
och gemensam fortsatt utveckling blir verksamheten
kostnadseffektiv. Vi får en integrerad relation där
förtroende och ömsesidig respekt är fundamental.
Partnerländers behov måste uppmärksammas och tas på
samma allvar som våra egna.

Statens exportstöd –
FXM GAV överblick
I och med att FXM bildades fick en myndighet ansvaret
för det statliga exportstödet på försvarsområdet, något
som varit utspritt på flera myndigheter tidigare – ingens
ansvar men allas uppgift.
Med FXM fick alla företag intresserade av exportstöd
ansöka till samma myndighet på samma sätt: genom
en blankett på myndighetens webbplats. Detta har
gjort att staten fått överblick. Exakt antal ansökningar
och vad som ansökts om går nu att följa upp – ansökan
är en allmän handling. Denna översikt hade staten
inte tidigare eftersom ingen formell ansökan fanns
– företag ansökte direkt till sina kontakter ute på
olika myndigheter. Kontakterna kunde i många fall
bestämma själva om ett ärende skulle genomföras eller
inte.
Sedan FXM bildades är kriterierna för att få exportstöd
enhetliga. FXM har också infört att staten inte ska
engagera sig i ett exportstöd om det inte finns en nytta
för försvaret, liksom att en eventuell export måste vara
godkänd av ISP. För att få exportstöd måste även en
antikorruptionsförsäkran skrivas under.
En annan viktig aspekt av att exportstödet samlats på
en plats är att staten har överblick över sina kostnader.
FXM fakturerar företagen dels en ansökningsavgift och
dels de kostnader som uppkommer när staten genomför
ett exportstödsärende. Även detta infördes med FXM.
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Ett övergripande strategiskt sätt att tänka bidrar
också till att skapa regionala säkerhetslösningar. FXM
har till exempel initierat ”Gripen handlingsplan” där
myndigheten tittat på om och hur partnerländer kan
involveras till exempel i utbildning av piloter och tekniker.
Detta för att avlasta Försvarsmakten och för att bygga
säkerhet tillsammans med andra länder.
FXM har också infört standardavtal och
standardklausuler som utgångspunkt i alla governmentto-government-avtal. Detta har gjorts utifrån de
erfarenheter FXM skaffat sig i förhandlingar med olika
länder om JAS Gripen, kanske främst förhandlingen med
Schweiz om försäljning av NG-versionen och uthyrning av
C/D-versionen, en affär på runt 20 miljarder kronor. Även
vid försäljning av övertaligt materiel har FXM använt
standardavtal.
Transparens
Bildandet av FXM ökade i sig transparensen i det statliga
systemet. Verksamhetens kostnader och intäkter blev
synligare mellan myndigheter och för uppdragsgivaren
regeringen. Genom mediakontakter, seminarier, en helt
öppen årsredovisning med mera har verksamhetens
innehåll blivit synligare för allmänheten. Den är
transparantare från en rad olika aspekter.
Ekonomin vid statliga avtalsförhandlingar redovisas
i detalj för Försvarsmakten och för regeringen.
FXM redovisar hur stor kostnadsdelningen (varje
Gripenanvändares bidrag till fasta gemensamma
kostnader) är, risken, återtaget (det vill säga den del
av köpesumman som betalas in till statskassan vid
försäljning av statlig försvarsmateriel) och lånebehov.
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FXM har till viss del blivit försvarsexportens
”röst”. Försvarsexport handlar om svåra och ibland
kontroversiella frågor och – eftersom det inte funnits
någon utpekad ansvarig inom staten – fanns det inte heller
någon som beskrivit syftet med exporten och fört upp
frågorna på agendan eller tagit det övergripande ansvaret
för verksamheten. Försvarsexporten måste sättas i ett
försvars- och säkerhetspolitiskt sammanhang, något FXM
arbetat för och fört fram i olika fora. Under FXM:s tid har
många anställda deltagit i olika sammanhang och talat
om exporten såväl för företag som för myndigheter och
organisationer.
FXM har arrangerat seminarier om vapenexport,
till exempel i Almedalen, och har löpande bjudit in
journalister för att tala om verksamheten. Gentemot
myndigheter och företag har FXM informerat om
verksamheten på sin webbplats och även genom ett
nyhetsbrev som skickats ut kvartalsvis. FXM har
också tagit fram en årlig publikation, "Händelser", där
myndigheten redogjort för sin verksamhet. FXM har
också utvecklat sin årsredovisning så att den nu är helt
öppen.
Försvarsexportaffärer är ofta stora och sekretessbelagda
eftersom det handlar om försvarshemligheter. Detta gör
att risken för oegentligheter och korruption ökar. FXM
har arbetat för att öka både statens egen och företagens
medvetenhet om riskerna på en rad sätt. Dels har
FXM tillsammans med branschorganisationen SOFF,
Transparency International och Institutet mot mutor
anordnat seminarier. Ett seminarium var i formen av
rundabordssamtal med företag där alla deltagare kunde
tala fritt om sina utmaningar och där Institutet mot

mutor informerade och gav tips för att göra rätt (läs mer
på sidan 44).
Tillsammans med SOFF har FXM tagit fram en
antikorruptionsutbildning för försvarsföretag. FXM har
fått mycket positiv återkoppling på denna utbildning
och många företag har uppgett att de låter de anställda
göra den. Företag har också bett om en engelsk
version för att använda för de anställda på dotterbolag
och samarbetspartners i utlandet. FXM har därför –
tillsammans med SOFF – tagit fram en internationell
version på engelska. Ju mer spridning den får, desto bättre.
Effektivtet och prioriteringar
Mycket av det som nämnts ovan har gjort att
försvarsexportverksamheten blivit mer effektiv och
underlättat för staten att prioritera vilken verksamhet
som ska genomföras. Genom försvarsnyttoanalysen kan
aktiviteter som inte ska prioriteras eftersom det inte finns
försvarsnytta väljas bort.
Genom ett enda ansökningsförfarande av exportstöd har
FXM effektiviserat verksamheten och skapat tydlighet.
Försvarsnyttoanalysen gör att staten inte ”springer på alla

bollar”. Genom effektiv förvaltning av de statliga avtalen
får Sverige mer nöjda samarbetspartners och bygger
säkerhet med andra. Nöjda partnerländer kan också tänkas
vilja använda ytterligare svenskt materiel när de får nya
behov.
När det gäller försäljning av Försvarsmaktens
övertaliga materiel, en uppgift som FXM sköter, har
arbetet effektiviserats dels genom att en kommissionär
anlitats som säljer mängdmateriel på ett effektivt
sätt. Statskontorets skriver i sin rapport om FXM att
”dessutom har försvarsnyttoperspektivet blivit tydligare
i försäljningsarbetet. Statskontoret bedömer att FXM:s
arbetssätt, där försäljningen används i främjande syfte,
bidrar till synergieffekter mellan verksamhetsgrenarna
som kan ge effektivitetsvinster. ”
FXM har också som uppgift att samordna statens resurser
vid internationella försvarsmässor. Även detta har lett till
effektivitetsvinster eftersom alla försvarsmyndigheter
nu vet vilka som åker från de andra myndigheterna som
deltar vid en viss mässa, och man kan undvika dubblering
av kompetens på mässorna. Samordningen gör också att
exportstöd eller andra aktiviteter myndigheterna ska delta
på synkroniseras.

”...FXM:s verksamhet först och främst
bidrar till processen (analys, transparens,
prioriteringar, antikorruptionsarbete etc.)
och i andra hand, och mer indirekt, till
resultatet (mängden export)".
Statskontoret i sin rapport om FXM.
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VAD EXPORTEN GER FÖRSVARET

Export en viktig del av
svensk försvarspolitik
Sveriges försvar är, i likhet med de flesta andra länders försvar, inte tillräckligt stort för att
ensamt upprätthålla en försvarsindustri. Partnerskap och handel är därför en förutsättning
för att försvarföretagens högteknologiska kompetensen ska bevaras och utvecklas.
Partnerskap och export innebär att kostnaderna delas med andra länder.
FXM:s verksamhet syftar till att främja export
inom försvarssektorn som bidrar till den långsiktiga
materielförsörjningen eller ger andra fördelar för svensk
försvars- och säkerhetspolitik. Enligt FXM:s instruktion
från regeringen skulle myndigheten redovisa hur
verksamheten bidrar till Försvarsmaktens operativa
förmåga.
I Försvarsnyttorapporten 2014 redogjorde FXM för den
statliga försvarsexportverksamhetens bidrag. Bland annat
gav den direkta intäkter på över en halv miljard kronor
2014. Vi räknar då inte indirekta effekter på sysselsättning,
skatteintäkter eller värdet av det industriella kunnande
som skapas. Exportverksamheten innebar också större
produktionsvolymer som ger stordriftsfördelar och att
viktig kompetens kan stanna i Sverige. FXM bidrog bara
under 2014 till Försvarsmaktens operativa förmåga på kort
och lång sikt genom;
• att ge ett försvarspolitiskt sammanhang och en effektiv
resursanvändning genom FXM:s inriktnings- och
prioriteringsprocess för försvarsmyndigheternas
engagemang i exportverksamhet. Detta säkerställer
att försvarets resurser används till det som är
försvarsnyttigt;
• att ge direkta intäkter på över en halv miljard kronor till
statskassan och Försvarsmakten, varav;
• ett antal hundra miljoner kronor från kostnadsdelning
för drift av gemensamma system genom mellanstatliga
avtal,
• 126 miljoner kronor från återtag på tidigare gjorda
investeringar vid försäljning eller lease av Gripensystemet,
• 23 miljoner kronor till Försvarsmakten från FXM:s
försäljning av försvarets övertaliga materiel och
• 164 miljoner kronor till staten (FMV) från industriell
export i form av royalty.
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”Försvarsexportverksamheten ger
direkta intäkter till staten på över
en halv miljard.”
• frånvaro av framtida kostnader för Försvarsmakten
dels genom större produktionsvolymer som ger lägre
enhetskostnader (stordriftsfördelar), dels genom att
försvarsviktiga industriella förmågor vidmakthålls
och utvecklas genom industrins export, där statligt
exportfrämjande har varit en förutsättning för
industrins försäljning,
• övriga försvars- och säkerhetspolitiska nyttor av
att gemensamma system och teknologier kan vara
ingången till djupare försvars- och säkerhetspolitiska
relationer och samarbeten,
• att FXM:s analysverksamhet också syftar till att
belastningen på Försvarsmaktens operativa förmåga
minimeras och att inte andra negativa försvarspolitiska
eller militära konsekvenser uppstår. Försvarsmaktens
samråd är självfallet en förutsättning för verksamhet
som berör Försvarsmaktens resurser.

FXM i Almedalen 2015
På temat försvarsexport och säkerhet anordnade FXM
2015 seminarium i Almedalen. Svensk försvarsexport har
varit mycket omdebatterad den senaste den tiden med ett
ändrat omvärldsläge, ökat fokus på försvarsfrågor och den
aktuella KEX-utredningen.
• Vilken roll har egentligen den svenska försvarsexporten
i världen?
• Hur bidrar den till att bygga säkerhet?
På www.fxm.se finns möjligheten att se seminarium.

Medverkande:
• ISP:s generaldirektör Christer Ahlström
• Pieter Wezeman, forskare på fredforskningsinstitutet
SIPRI
• tankesmedjan Frivärlds chef Katarina Tracz
• Mikael Lindgren, policyrådgivare på Svenska kyrkans
internationella avdelning
• Swedfunds affärsutvecklingschef Karin Kronhöffer.
• FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström
• Debattör Annika Nordgren Christensen modererade
samtalet.
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FXM i Almedalen 2014
FXM arrangerade en paneldiskussion med rubriken
Därför är staten engagerad i försvarsexportaffärer i
Almedalen. Syftet med diskussionen var att belysa statens
roll i försvarsexportaffärer och förklara nyttan med
exporten.
I panelen deltog Exportkreditnämndens generaldirektör
Karin Apelman, Försvarsmaktens chef för ledningsstaben
generallöjtnant Jan Salestrand och ställföreträdande
generaldirektör Jan-Erik Lövgren från Inspektionen för
strategiska produkter, ISP.

Dagen efter arrangerade FXM och Saab seminariet
Gripen i världen – är export viktig?.
En panel debatterade varför staten är engagerad
i Gripenexport, om exporten medför nytta för det
svenska försvaret, om det finns en gräns för hur mycket
Försvarsmakten och andra myndigheter mäktar med
när det gäller exporten och andra frågor relaterade
till exporten. De medverkande var bland andra Peter
Hultqvist (S), dåvarande ordförande i riksdagens
försvarsutskott, och Cecilia Widegren (M), dåvarande vice
ordförande i försvarsutskottet.

FXM i Almedalen 2013
FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström deltog
på seminariet Utfrågning av försvarsindustrin: Hur går
försvarsmaterielaffärer till? som Teknik & Säkerhetsforum
arrangerade under Almedalsveckan. I panelen deltog
även ISP:s ställföreträdande generaldirektören Jan-Erik
Lövgren, SOFF:s dåvarande generalsekreteraren Jan Pie
och VD för BAE Systems/Hägglunds Tommy Gustafsson
Rask. Annika Nordgren Christensen modererade.
Vid seminariet redovisade Ulf Hammarström FXM:s
roll och ansvar i försvarsexport, där nyttan för den
långsiktiga materielförsörjningen och vår försvars- och
säkerhetspolitik är de kriterier som i grunden vägleder
FXM när vi utarbetar stöd till eller samarbetar med
försvarsindustrin. Ansvarsfull export bidrar också till att
bygga säkerhet i omvärlden.
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Katarina Tracz: Bidrar svenska vapen till säkerhet i världen?
Händelseutvecklingen i världen de senaste åren
har präglats av konflikt. 2015 stod det klart att antalet
människor som dödas i krig ökar. Bland strömmarna av
flyktingar som just nu söker en framtid i Europa finns
otaliga vittnesmål om detta.
Det brukar hävdas att krig inte skulle finnas om
det inte vore för existensen av vapen. Emellertid har
vapnen en tveeggad betydelse för konflikter: Samtidigt
som Assadregimens och Islamiska statens vapenmakt
skördat hundratusentals människoliv hindrar kurdiska
Peshmergastyrkornas vapen mördandet från att spridas
ytterligare. På samma sätt som de obestridligen kan
användas i massmord på civila kan vapnen rädda otaliga
människoliv. Det finns onekligen tillfällen då tillämpandet
av vapenmakt inte bara är nödvändigt men också
moraliskt riktigt.
Ovanstående kan tyckas självklart. Men i den breda
etiska diskussionen om svensk vapenexport finns
det ett behov av att förtydliga vissa grundläggande
sakförförhållanden. Krigens brutala verklighet är, med alla
sina paradoxer, en illustration av hur vapen i sig saknar
inneboende säkerhetsegenskaper.
Utvecklingen i omvärlden utgör en illustration av
komplexiteten i de moraliska avvägningarna som omger
svensk försvarsmaterielexport.
Det finns också en problematisk aspekt av den hårda
reglering som – av goda skäl – begränsar samma export.
Även här kan kampen mot IS utgöra ett exempel: Den
kurdiska Peshmergan är i ständigt behov av tunga vapen.
Flera svenska politiska företrädare har föreslagit att
Sverige ska bistå den kurdiska kampen mot IS militärt
genom att bidra med vapen. Men på grund av det svenska
regelverket sådana leveranser i praktiken omöjliga.
Konfliktområden är nämligen i princip uteslutna för
mottagande av svenska vapen.

”På samma sätt som de obestridligen
kan användas i massmord på civila kan
vapnen rädda otaliga människoliv. Det
finns onekligen tillfällen då tillämpandet
av vapenmakt inte bara är nödvändigt
men också moraliskt riktigt.”

Debatten om avvägningar för svensk vapenexport delas
ofta upp enligt slentrianmässiga skiljelinjer: Å ena sidan
finns de säkerhetsvinster som exporten innebär för svensk
försvarsförmåga, betydelsen av fördjupade relationer till
importländerna samt möjligheterna för en rad svenska
företag – även för dem som inte är direkt kopplade till
produktionen. Å andra sidan har vi, trots den strikta
regleringen, risken för att vapnen småningom kan komma
att hamna i fel händer eller användas på ett sätt som
drabbar civila.
Allt detta är riktiga och viktiga punkter att beakta. Men
den bredare diskussionen om svenska vapens roll världen
är i behov av att breddas för att inkludera omvärldens
komplexa dynamik.
GÄST
SKRI
BENT

Det är mot denna motsägelsefulla och nyanserade
verklighet som rubrikens frågeställning ska besvaras.

Katarina Tracz är chef för tankesmedjan Frivärld och författare till boken ”Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön”
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Inriktning & Prioritering

Röd tråd från försvarsnytta
till Genomförande
Genom att ta fram en inriktning ser FXM till att det arbetas med rätt saker, det vill säga
att FXM stödjer de exportmöjligheter som ger mest nytta för det svenska försvaret.
Inriktningen är central för FXM och är en utgångspunkt för planeringen av verksamheten.

Det militära försvaret är ett viktigt och unikt instrument
för att bidra till uppfyllande av målen för Sveriges
säkerhet. En central del i att uppnå detta ändamål är
en väl fungerande materielförsörjning. Därmed finns
det genom behovet av materielförsörjning ett faktiskt
beroendeförhållande mellan staten och försvarsindustrin
som har en direkt koppling till målen för vår säkerhet.
En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas bidrar
till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt
internationellt inflytande för Sverige.

med Försvarsmaktens, och andra myndigheters
verksamhet, skapa resurskonflikter och oönskade
bindningar. Det finns även en risk att exporten kan leda
till oönskad teknologispridning. Analys av risker och
dialog mellan inblandade myndigheter, inklusive ISP,
samt god framförhållning från industrin är nyckelfaktorer
för ett framgångsrikt exportfrämjande. Detta är särskilt
viktigt då svenska säkerhets- och försvarsföretag i allt
högre omfattning söker sig till nya marknader i takt med
minskad europeisk och amerikansk efterfrågan.

Försvarsexport är export av militär förmåga, som rätt
använd främjar stabilitet och säkerhet. Detta ställer stora
krav på ansvarstagande, både av exporterande industri
och av staten. Statlig delaktighet i främjande är ofta en
förutsättning för att export ska kunna ske. Därför är utifrån många perspektiv, inte minst frågornas politiska
känslighet - kontroll och överblick över statliga resursers
användning inom försvarsexportverksamhet en viktig
fråga för staten.

Försvarsexport är en viktig del för att försvaret
ska kunna upprätthålla och utveckla operativ
förmåga på ett kostnadseffektivt sätt. Export som
är spårbar till Försvarsmaktens operativa förmåga
bidrar till fler användare genom att den, utöver delad
utvecklingskostnad, också skapar lägre driftkostnader
samt operativa fördelar. Export är nödvändig för en
försvarsindustriell förmåga som kan vidmakthålla och
utveckla högteknologiska och kvalificerade system och
produkter som är till nytta för försvaret. I stort sett inget
lands försvarsmakt kan idag enskilt bära en nationell
försvarsindustri. Internationellt ses export idag som en
förutsättning för att behålla och utveckla en kompetent
och konkurrenskraftig försvarsindustri. En industri som
är till nytta för försvaret i dag och i framtiden.

FXM gavs vid bildandet i uppgift att analysera,
prioritera och ge uppdrag till andra försvarsmyndigheter
för att skapa helhetssyn och en prioritering utifrån
försvarsnyttan i olika exportmöjligheter. Exportfrämjande
verksamhet kan om den inte planeras och koordineras

FXM:s verksamhetsprocess

Inriktning och
prioritering
•
•
•
•

Bedömningsgrunder
Dialog om behov
Värdering och övervägande
Förankring
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Verksamhetsplanering

Genomförande
Utvärdering och återkoppling

Genom att proaktivt beakta exportperspektivet i
materielförsörjningen samt i arbetet med att avveckla
materiel skapas möjligheter till ökad kostnadseffektivitet
och kostnadsdelning med andra länder. Statskontoret
pekar i sin uppföljning av FXM på att myndigheten har
utvecklat en inriktnings- och prioriteringsprocess som
skapat förutsättningar för bättre prioriteringar av det
statliga exportstödet. Myndighetens analysverksamhet
utgör grunden i inriktnings- och prioriteringsarbetet.
Internationellt samarbete och export ökar möjligheterna
till vidmakthållande av materielsystem, övningsutbyte,
utveckling av metodik och gemensamma procedurer.

Exporten och det samarbete den genererar bidrar därför
på ett konkret sätt till vår strävan att bygga säkerhet i
samarbete med andra. Export av större materielsystem
leder ofta till ett samarbete mellan länder snarare än
att vara enbart en försäljning eller leasing. Det främsta
svenska exemplet är relationen mellan de länder som valt
Gripen. Genom samarbetet uppnår länderna ekonomiska
fördelar, delar erfarenheter och utvecklar nya förmågor
tillsammans. Samarbete mellan länder inkluderar
ofta åtaganden bland annat i form av utbildningsoch samarbetsprogram. Det förekommer även att
Försvarsmaktens materiel hyrs ut till andra länder i syfte
att främja export, underlätta internationellt samarbete och
bygga förtroende.
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FXM bildades delvis för att undvika de
intressemotsättningar och målkonflikter som kan
uppstå när en myndighet i ena stunden företräder staten
vid upphandlingar och i nästa stund ger exportstöd till
samma företag. Genom att en myndighet fick ansvaret för
främjande och försäljning blev rollfördelningen inom den
svenska försvarsmaterielexporten tydligare.
Statskontoret bekräftade i sin rapport från uppföljningen
av FXM att syftet med myndigheten till stor del är uppfyllt
redan efter fyra år. Syftet var att skapa helhetssyn och en
transparent process för exportstödet liksom att ha en enda
ansvarig myndighet, för de situationer när ett annat land
uttrycker önskemål om ett mellanstatligt avtal där Sverige
garanterar leverans i form av tid, ekonomi och teknik
för såväl anskaffning som för det långsiktiga samarbetet.
Statskontoret skrev även att FXM styrt upp processerna
för prioritering av statligt exportstöd samt för företagens
ansökan om exportstöd.
Som en följd av ett exportavtal kommer därtill
ofta samarbeten avseende logistik, underhåll och
vidmakthållande under hela materielsystemets livslängd.
En tydlig ansvarsfördelning mellan upphandling,
svensk militär operativ förmåga och försäljning är
viktig att säkerställa. Det är mot den bakgrunden som
tre myndigheter nu har tydligare rollfördelning. Detta
avser säkerställa integritet i processen. Målkonflikter
undviks och behov av politiska avvägningar synliggörs.

Vad tillför strategiarbetet?
Genom att ta fram en inriktning ser FXM till att
myndigheten arbetar med rätt saker, det vill säga att FXM
stödjer de exportmöjligheter som ger mest nytta för det
svenska försvaret. Inriktningen är central för FXM och
är en utgångspunkt för planeringen av verksamheten.
Den gäller inte enbart FXM:s egna resurser, den styr och
prioriterar även samverkande myndigheters resurser för
exportfrämjande.

”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.”
FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström under Försvarsexportdagen 2014.

En tydligare helhetssyn och ansvarsfördelning motiveras
än mer av att exportstödet under senare år har blivit mer
omfattande och att det utgör ett betydande bidrag till
försvarets operativa förmåga.
Efterfrågan på statliga aktörers medverkan i främjandet
av försvarsexport ökar, vilket leder till ett behov av
tydliga prioriteringar. FXM åstadkommer genom sådan
prioritering en effektivare verksamhet, statlig helhetssyn
och en mer transparent process. Genom att FXM
redovisar bedömningsgrunder för hur myndigheten
bedömer försvarsnyttan, det vill säga bidraget till
försvarets långsiktiga materielförsörjning och fördelen
för svensk försvars- och säkerhetspolitik i övrigt,
skapas en öppen och transparent process för det statliga
exportfrämjandet med försvarsresurser.

Hur tas inriktningen fram?
FXM har fört samtal med försvarsindustrin och
branschorganisationer och tillsammans med dem
identifierat exportmöjligheter där företagen ser behov av
stöd från staten.
FXM har därefter gjort en prioritering av olika
exportmöjligheter som baseras på deras bidrag till
försvarets långsiktiga materielförsörjning eller övriga
fördelar för svensk försvars- och säkerhetspolitik,
och generella förutsättningar för export på aktuell
marknad. Prioriteringen görs i samarbete med berörda
försvarsmyndigheter.
FXM analyserar även vilka effekter olika affärer kan ha
på varandra och hur man på bästa sätt hanterar de fall där
flera exportprojekt berör samma land eller region.
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De exportaffärer som efter en samlad analys
bedöms innebära störst försvarsnytta prioriteras.
Det prioriteringsarbete som görs vid myndigheten
innebär således inte enbart en rangordning av de från
industrin efterfrågade behoven utan också, i relativt stor
omfattning, en bortprioritering av framförda behov som
av FXM bedömts ha en begränsad försvarsnytta.
Det stöd en export kan ge försvarets långsiktiga
materielförsörjning kan indelas i två kategorier. Den ena är
en direkt koppling till materielförsörjningen genom:

exempel om förutsättningar för operativt eller tekniskt
utbyte med ett annat land eller att gemensamt kunna
utnyttja övnings- eller utbildningsresurser. Export stödjer
en framtida kompetens- och teknologinivå som har
internationell konkurrenskraft och gör att Sverige förblir
ett intressant land för internationellt försvarsrelaterat
samarbete. Exportens bidrag till att stödja högteknologisk
utveckling och innovation kopplad till försvars- och
säkerhetspolitiken, utgör också motiv. Detta ökar också i
sin tur omvärldens intresse för samarbete med Sverige på
försvarsområdet.

• kostnadsdelning vid drift, underhåll och utveckling av
ett system som Försvarsmakten använder,
• kostnadstäckning där staten äger immateriella
rättigheter (IPR) och kan uppbära royalty vid export.
Den andra kategorin omfattar export som bidrar till att
vidmakthålla och utveckla teknologisk och industriell
förmåga som Försvarsmakten är beroende av på kort
eller lång sikt. Exporten bidrar därmed också till
försörjningssäkerhet.
En försvarsindustri som är verksam i Sverige har även
försvars- och säkerhetspolitiska fördelar som motiverar
exportstöd. Försvarsmaktens, Försvarets materielverks
(FMV) eller FOI:s intresse för att samarbeta med ett
visst land är ett viktigt ingångsvärde. Det handlar till

årligen har FXM
sammanställt information om
försvarsexportmarknadens
utveckling. Underlaget har
kommit från ISP, SIPRI och
SOFF.

Läs mer om Marknadens
utveckling 2015 på de
kommande sidorna.

Försvarsexportmyndigheten – Händelser 2010-2015 23

Ökat exportberoende
De svenska försvarsföretagens omsättning kommer i allt
högre grad från exportmarknaden.

exportAndel svensk försvarsindustri, %
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Ökningen av försvarsindustrins exportandel sammanfaller med minskningen av den
svenska försvarsbudgetens andel av BNP.

Den svenska exportandelen är i en internationell jämförelse hög.
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Genomsnittliga exportandelar för exportföretag, 2011-2014
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65%

85%

>90%

exportstatistik
Över hälften av den svenska försvarsexporten har gått till
länder inom EU, övriga Europa och Nordamerika.

ISP:s exportstatistik för perioden 1998-2013

37% EU
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% Nordamerika
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10% Afrika
om sahara

10% SYDASIEN
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Analysen visar en trend där svensk export de senaste åren i allt högre grad gått mot framför allt södra och sydöstra
Asien samt Mellanöstern.
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Enligt en SIPRI-rapport från 2013 ökade importen av försvarsmateriel markant i Asien & Oceanien, Nord- och
Sydamerika samt Afrika. Länder i Asien & Oceanien mottog närmare hälften av all världens försvarsexport under
perioden 2008–2012. De fem största importörerna av försvarsmateriel återfinns alla i Asien.

Indien

Kina

Pakistan

Sydkorea

Indonesien
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FRAMtidsprognos
De dialoger som årligen förs mellan FXM och industrin
tyder på att de trender som kan utläsas ur historiska data
även återfinns i framtidsprognoserna.

FörsvarsIndustrins Redovisade exportmöjligheter

Europa
Latinamerika
Mellanöstern

2011 2015
47% 33%
4%
21%
5%
9%

Dessutom ligger de asiatiska länderna på en fortsatt hög
nivå, som vissa år varit i paritet med den för Europa.
Europa förblir den enskilt största marknaden.

FörsvarsIndustrins Redovisade exportmöjligheter
Europa
Nordamerika

2011-2014

2015-2018

Latinamerika
Afrika
Mellanöstern
Asien
Oceanien

Diagrammen visar exportmöjligheter som försvarsföretagen framför i den årliga inriktningsdialogen med FXM.
Företag inkommer dessutom löpande med exportstödsansökningar till FXM. En analys av regionfördelningen för dessa
(2012-2014) bekräftar trenden i inriktningsdialogen.
De länder som historiskt sett utgjort den huvudsakliga marknaden för svensk försvarsexport minskar i betydelse,
samtidigt som tillväxten sker på historiskt sett nya marknader. Försvarsexportens inriktning rör sig mot marknader
där behovet av statligt exportstöd är större.
Den svenska försvarsexportstatistiken påverkas starkt av enstaka större projekt, något som kan ge tillfälliga toppar i
statistiken för enskilda länder och regioner.
Att den framtida exportpotentialen främst finns på de nya marknaderna synes vara en del i en större trend inom den
globala ekonomin i stort.
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EXPORTFRÄMJANDE Verksamhet

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

FXM:s huvuduppgift är att främja export som är
av nytta för det svenska försvaret. Verktygslådan för
exportstödjande verksamhet utgör en bred palett
av tjänster. FXM har utvecklat erbjudandet inom
exportfrämjande i dialog med försvarsmyndigheter och
med företagen.
Något av det viktigaste FXM gör är att ta hand om de
förfrågningar som kommer från företag och som ofta
genererar statligt stöd i olika former. Alla förfrågningar
om statligt stöd ska gå genom FXM för att staten ska
kunna prioritera, ha helhetssyn och säkerställa att det
finns en försvarsnytta.
FXM stödjer exempelvis med personal, materiel, system
eller tillgång till skjutfält i samband med ett företags
produktdemonstration. Det kan även handla om att en
myndighet ombeds demonstrera att en viss utrustning
fungerar på det sätt som det är tänkt. Ett godkännande
från ISP är alltid en förutsättning för att FXM ska hjälpa
till.

Läs mer om Hur FXM arbetat
med Exportfrämjande på de
kommande sidorna.

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.

SLOVAKIA

COLOMBIA

VÄRLDEN
Främjande
SLOVAKIA

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.
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FÖRSVARSMAKTEN

CUBA

FXM

FMV

COLOMBIA

Företagen

ISP

FXM, som statlig myndighet,
har möjlighet att skapa relationer
med andra länders företrädare för
att främja export. Vi besöker kontinuerligt olika länder,
träffar personer från andra myndigheter och försöker
att tillsammans med företag underlätta export genom
kontakt med de upphandlande länderna. Vi lämnar
också underlag om marknadsfrågor inför samtal mellan
olika beslutsfattare. Vårt kontaktskapande arbete kan
underlätta för företag som inte har egen representation i
det land eller den region företaget har exportmöjligheter i.

Bilaterala
kontakter

FXM stödjer industrin i samband med utländsk
upphandling. Det kan gälla hjälp från till exempel
Försvarsmakten och FMV för att genomföra tester och
demonstrationer av flera tekniska system. Vi samordnar
de olika delar som ingår och följer upp att samarbetet
pågår som planerat. Vi stödjer också genom att organisera
industridagar i Sverige eller i andra länder för att bredda
kontaktytor och hjälpa svensk industri att få kontakter
och kanske på sikt inleda nya samarbeten. Även detta är
ett exempel på en verksamhet som kan vara särskilt viktig
för små och medelstora företag.
FXM anordnar seminarier om
olika frågor som är relevanta
för företag i försvarsbranschen.
Det kan handla om seminarier om länder och deras
försvarsstrukturer och upphandlingar, eller om specifika
frågor rörande export och internationellt samarbete.

Kunskapsspridning

FXM har en samordnande
funktion och skapar forum
där företag får tillgång
till värdefulla kontaktytor. En viktig plattform är vårt
främjande med mässor som utgångspunkt.

Skapa
mötesplatser

Mässor kan dels fungera kontaktskapande mellan de
länder och industrier som deltar, och kan även användas
för att främja den bilaterala relation vi har till det land där
mässan genomförs. Vårt deltagande vid DSEi i London och
Eurosatory i Paris är exempel på hur vi arbetar med dessa
frågor.
Ett annat exempel är det seminarium inriktat på
marinteknologi som FXM anordnade 2014 och som följts
upp med ett antal aktiviteter under 2015. Seminariet hölls
hos den brasilianska marinen Marinha do Brasil och
genomfördes i samarbete med FMV, Försvarsmakten och
företagen Rolls Royce, Saab Kockums och Swedeship.
För FXM handlar
exportfrämjande också om
att bidra till att skapa bra och
likvärdiga förutsättningar för företag som konkurrerar
på den europeiska marknaden och på andra marknader.
Vi arbetar på flera olika sätt med att stärka relationen till
strategiskt viktiga partners för att på olika sätt underlätta
för företag. Vi strävar efter att påverka den debatt som förs
i Sverige liksom på europeisk och transatlantisk nivå för
att utveckla så lika marknadsvillkor som möjligt, något
som gynnar svensk industri.

Tillträdesfrågor

Ibland vänder sig företag till FXM för att be oss
synliggöra exportrelaterade problem och utmaningar som
finns på en särskild marknad. Förutsatt att försvarsnyttan
är tydlig för FXM en dialog med berörda myndigheter om
hur deras verksamhet kan förbättras för att säkerställa ett
förbättrat stöd.
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Exempel på exportfrämjande verksamhet
Försvarsexportdagarna
FXM har årligen anordnat ett industriseminarium med varierande tema. Syftet med seminariet har varit att öka
kunskapen om kopplingen mellan försvarsexport och Sveriges försvars- och säkerhetspolitik.
2012
Den 7 februari 2012 anordnade FXM Försvarsexportdagen
i Karlskoga. Målet med seminariet var att ge företag i
försvarsbranschen en bild av EU och NATO:s framtida
förmågebehov. Ett åttiotal deltagare från 35 olika
företag medverkade. Dåvarande försvarsminister
Sten Tolgfors talade bland annat om de omfattande
försvarsnedskärningar och stora behov av försvarsreform
som väntar många i Europa. Sverige är ett av få undantag.

”Den svenska försvarsmaterielindustrin
står väl rustad inför de mycket stora
förändringar som är på gång i Europa.”
Dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors under Försvarsexportdagen 2012

2013
Den 11 juni 2013 anordnade FXM återigen ett seminarium
i Karlskoga med titeln Europeisk konkurrenskraft och
nyttan med försvarsexport. Bland talarna fanns såväl
dåvarande försvarsminister Karin Enström som Joaquim
Nunes de Almeida, direktör på EU-kommissionen, och
FMV:s dåvarande generaldirektör Lena Erixon.
2014
För tredje året i rad arrangerade FXM
Försvarsexportdagen i Karlskoga för försvarsföretagen.
2014 gick seminariet av stapeln den 6 maj och temat var
Marknadens utveckling och främjande av försvarsexport.
Till de inbjudna talarna fanns bland annat ISP:s
generaldirektör Christer Ahlström, Sveriges ambassadör i
Ungern Karin Olofsdotter, ambassadör Pär Ahlberger, den
europeiska flyg-, rymd- och försvarsindustriföreningen
ASD:s generalsekreterare Jan Pie samt representanter för
olika försvarsföretag.
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Australia-Sweden Defence day
Den 10 oktober 2012 genomfördes Sweden-Australia
Defence Day (SADD) i Canberra. Syftet var att främja
de försvarsindustriella relationerna mellan Sverige och
Australien. Värd för arrangemanget var ambassadör
Sven-Olof Petersson vid Sveriges ambassad i Canberra
och dagen var ett samarbete mellan FXM, ambassaden,
Exportrådet i Sydney, Saab, BAE Systems och Kockums.
Dessutom deltog en rad svenska SME-företag. I
anslutning till Sweden-Australia Defence Day hölls möten
med australiensiska företrädare. FXM besökte en rad
svenska och australiska företag med försvarsanknytning.

Dåvarande statssekreterare Carl von der Esch, ambassadör Sven-Olof Petersson
och FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind under SADD.

Brasilienseminarium

Industridag Storbritannien

Ett exempel på hur FXM tagit tillvara pågående affärer
är då vi bjöd brasilianska upphandlare till Sverige. Tack
vare våra pågående Gripendiskussioner har vi lärt känna
brasilianska företrädare. Genom att sammanföra svenska
företag direkt med de brasilianska myndigheterna ville
vi bidra till att skapa ytterligare affärsmöjligheter och
samarbeten.

Den 15 november 2011 anordnades en
industridag i London. Arrangörer var FXM och
branschorganisationen SOFF tillsammans med
motsvarande organisationer i Storbritannien, ADS och
UKTI DSO. Industrisamarbetsdagen gav försvars- och
säkerhetsindustrin möjlighet att träffa befintliga eller
framtida samarbetspartners, kunder, underleverantörer,
höra om erfarenheter från genomförda projekt och vilka
nya affärer eller andra möjligheter till samarbeten som
kommer att finnas i framtiden. Sverige och Storbritannien
har en lång tradition av samarbete och länderna har också
ett samarbetsavtal som innefattar försvarssamarbeten
inom forskning, upphandling och export. 2014 hölls en
industrisamarbetsdag mellan Sverige och Storbritannien
i Sverige.

Sverige har en lång och framgångsrik historia
och tradition av samarbete med Brasilien och den
brasilianska marknaden. På det temat anordnade FXM
ett Brasilienseminarium för svensk försvars- och
säkerhetsindustri. Med anledning av det ökande intresset
av att fördjupa samarbete och samutveckling med aktörer
på den brasilianska marknaden anordnade FXM den 2 april
2014 ett seminarium om Brasilien som potentiell marknad.

Sveriges dåvarande ambassadör i Brasilien, Magnus Robach.

Möten mellan svenska och brittiska företag under industridagen
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Industridag Tjeckien
Den 28 november 2012 hölls en industrisamarbetsdag
i den tjeckiska huvudstaden Prag. Över 50
representanter från svenska och tjeckiska företag,
myndigheter och försvarsindustriföreningar deltog.
Från Sverige kom representanter från FXM, FMV,
UD, Försvarsdepartementet och Exportrådet. Ett
samarbetsavtal skrevs under mellan den svenska
branschföreningen SOFF och dess tjeckiska motsvarighet
Defence and Security Industry Association of the Czech
Republic (DSIA). Avtalet var ett resultat av de samtal om
ett breddat samarbete mellan Tjeckien och Sverige som
förts i samband med förhandlingarna om en förlängning
av Gripenkontraktet.

FMV:s affärsutvecklingschef Ingrid Nilsson

Försvarsmässan DSEI

Sjömässan MAST

Inför DSEI 2013 samordnade FXM statens deltagande vid
mässan. Försvarsmakten deltog med minröjningsfartyg
och FXM bjöd in företag som tillverkat materiel eller
system till fartygen att utnyttja fartygen för att visa sina
system. Tillsammans med SOFF och svenska företag
organiserade vi också en Sverigemonter vid mässan.

FXM var på sjömässan MAST i Gdansk i Polen. Vi deltog
med en monter som blev en naturlig plats för spontana
möten. FXM samordnade också försvarsmyndigheternas
deltagande. Försvarsmakten deltog då bland annat med en
korvett av Visbyklass, HMS Nyköping, vilken blev mycket
välbesökt under mässan. Industrin hade möjlighet att visa
de system som redan fanns installerade ombord och det
gavs även möjlighet att lyfta ombord materiel eller system
som inte redan fanns installerade, för förevisning.
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Kanadaseminarium

Försvarsseminariet COMDEF

Under 2013 identifierades Kanada som en möjlig
exportmarknad för den svenska försvarsindustrin. FXM
genomförde under året en rad aktiviteter riktade mot den
kanadensiska marknaden.

FXM:s
generaldirektör
Ulf Hammarström
talade 2013 vid ett
seminarium som
hölls på National
Press Club in
Washington
DC. Seminariet
Common Defence,
genomförs varje
år med talare och
panelmedlemmar
från myndigheter,
försvarsindustri,
branschorganisationer och
övriga intressenter
inom internationellt
försvarsmaterielsamarbete. Seminaret var välbesökt med
representanter från ett femtiotal länder.

Huvudsyftet med dessa aktiviteter var att kartlägga de
olika aktörerna och att skapa förutsättningar för att FXM
ska kunna verka i relation till företag och myndigheter
Främjandet skedde genom ett antal olika aktiviteter
under året. Efter att Kanada identifierats som en potentiell
marknad i inriktningsarbetet, utarbetades en övergripande
strategi. Därefter besökte FXM relevanta myndigheter
i Ottawa, dels för att beskriva FXM:s verksamhet och
dels lära sig mer om kanadensiska myndigheters roller
och ansvar. Som ett led i detta arbete besökte FXM även
Kanadas största mässa inom försvarssektorn, CANSEC.
För att sprida den inhämtade kunskapen till svenska
företag och myndigheter genomförde FXM sedan ett
informationsseminarium i Stockholm, med fokus på den
kanadensiska marknaden.
Främjandet genomfördes i samverkan med Business
Sweden och ambassaden i Ottawa.

2013-års tema var Strengthening the Cooperative
Global Framework och FXM:s generaldirektör talade
i panelen International Engagement. Vid seminariet
talade Ulf Hammarström om FXM:s roll och ansvar i
försvarsexportfrågor. Han diskuterade även vikten av
internationellt samarbete.
Ett perspektiv av detta som Hammarström belyste var
samarbetet genom multinationella operationer, övningar
och materielsamarbete. Ett annat perspektiv var vikten
av en öppen konkurrenssutsatt marknad och ett tredje
förmågeutveckling av Gripen som ett exempel på vad
samarbete kan uppnå.
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Robert limmergård: "Samarbetet med FXM har varit framgångsrikt"
Den internationella försvarsmarknaden genomgår
strukturella förändringar som en konsekvens
av globaliseringens förändringskraft och den
säkerhetspolitiska utvecklingen. Detta medför både
utmaningar och möjligheter för de försvarsföretag som
är verksamma i Sverige då de i de flesta fall är mycket
exportberoende.
Likt de allra flesta andra områden har även handeln med
försvarsmateriel över tid ökat. Det är bra. En strikt och
ansvarsfull handel med försvarsmateriel skapar tillträde
till teknologi och fördelar kostnader mellan fler användare
genom att marginalkostnaderna per enhet sänks. Fler
länder kan dela på utvecklings- och livscykelkostnader.
Exportfrämjandet kan därför mätas i kronor och ören för
staten men vilar alltid på säkerhets- och försvarspolitiska
skäl.
Men omställningen av försvarsmarknaden påverkar
också försvarsmyndigheterna i Sverige.
De internationella kontakterna och samarbetena blir en
allt mer central del av arbetet som sker där. Internationella
materielsamarbete och exportstödsverksamhet blir
därmed två verksamheter som är starkt sammankopplade.
Exportstöd är ofta början till ett samarbete. Export
av stora system är sällan en avslutad försäljning, utan
inledningen på ett fördjupat försvarspolitiskt samarbete.
Försvarsexportmyndigheten har per definition en global
utblick och djup förståelse för denna omställningsprocess.
SOFF har under de år myndigheten varit verksam satt
stort värde på den djupa kunskap och förståelse som
finns för utvecklingen av den globala försvarsmarkanden.
SOFF har även haft ett effektivt samarbete med FXM
beträffande den strategiska inriktningen av olika
marknadsaktiviteter samt värdesatt den analysverksamhet
som upprättats på myndigheten. FXM:s medverkan på
större mässor och arbete för en etisk ansvarsfull export är

”De internationella kontakterna och
samarbetena blir en allt mer central
del av arbetet… Internationella
materielsamarbeten och
exportstödsverksamhet blir därmed
två verksamheter som är starkt
sammankopplade.”
betydelsefull liksom myndighetens förmåga att genom
export öka företagens möjligheter att skapa mervärde för
det svenska försvaret.
Samarbetet med FXM har varit framgångsrikt trots att
myndigheten varit underdimensionerad i förhållande
till uppgift. Genom information ökar myndigheten
företagens varsebildning om marknadsförändringar.
Myndighetens kunskap om företagen i Sverige,
dess produkter med tillhörande försvarsnytta och
målgrupper är god. Företagens behov av exportstöd och
exportfrämjande kommer under lång tid att kvarstå på
en hög nivå och i detta viktiga arbete kommer FXM att
saknas.

GÄST
SKRI
BENT

Robert Limmergård är generalsekreterare för branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF.
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ANBUD & AVTAL

Gripen i fokus för FXM:S
mellanstatliga avtal
FXM ansvarar för den svenska statens exportkontrakt när det gäller Gripen. I dag ansvarar
FXM för Gripenkontrakt med Tjeckien, Thailand och Ungern. Genom åren har mycket
hänt när det gäller export av Gripen.

Gripen är en viktig del av fem länders luftförsvar. Att
ha ett luftförsvar innebär att ett land har möjlighet att
med hög fart, över långa sträckor och 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 förvaltning av de mellanstatliga
Gripen-avtalen och därigenom samarbetet med Tjeckien,
Thailand och Ungern. Detta innebär att, i samarbete
med Försvarsmakten och Försvarets materielverk,
FMV, genomföra och följa upp de åtaganden Sverige har
genom dessa avtal, men även att hantera avvikelser och

förändringar i samverkan med kundlandet. Det innebär
även att bygga vidare på relationen med Gripensamarbetet
som plattform.

Gripenkontrakt – så här kan det gå till
Samtal om
behov, budget,
etc.

Förfrågan
från ett
land
intresserat
av Gripen

FXM kontaktar ISP för
förhandsbesked.

Förhandlingar

Avtal
Samarbeten
kring materiel,
träning och
utbildning, user
groups etc under
många år

Kontakt med
Försvarsmakten
för bekräftelse att
resurser (bl a utbildning,
flygplan) finns.

Kontakt med
regeringen för
förhandlingsmandat

Erbjudande tas fram i
samarbete med FMV
(support och system),
Försvarsmakten
(bl a utbildning)
och industrin (bl a

Regeringsbemyndigande att
ingå avtal.

Leverans

uppgraderingar och
reservdelar).
Kontrakt förhandlas.

Gripen är i bruk i Sverige, Sydafrika, Thailand, Tjeckien och Ungern. Brasilien har köpt nästa generations Gripen, Gripen
NG. FXM förhandlar med Brasilien om en interimslösning angående Gripen C/D, liksom med Slovakien, även där gäller
förhandlingarna Gripen C/D.

36 Försvarsexportmyndigheten – Händelser 2010-2015

Gripenkontrakt som förvaltas av FXM
THAILAND Sverige har sålt ett helt
luftövervakningssystem till Thailand. Systemet
innehåller bland annat tolv stycken Gripen version
C/D, två flygande radarsystem och sjömålsrobotar.
2011 sattes sex av de tolv Gripenplanen i drift tillsammans
med luftövervakningssystemet Erieye. Detta
högtidlighölls i juli samma år. Under 2013 levererades
ytterligare sex stycken Gripenplan. I september 2013
deltog FXM och övriga försvarsmyndigheter i en
ceremoni på flygbasen Surat Thani där de nya planen
välsignades.
Året därpå, 2014, introducerade Thailands flygvapen
lufttankningsförmåga. Landets flygvapen deltog samma
år med Gripen i en internationell övning i Australien.

TJECKIEN I maj 2015 firade Tjeckien tio år med
Gripen. Det var år 2004 som Sverige och Tjeckien
skrev det första lease-avtalet som gällde 14 stycken
Gripen C/D. Flygplanen levererades året efter och innebar
att Tjeckien blev det första NATO-landet att flyga Gripen.
Ett nytt leaseavtal undertecknades i maj 2014. Det nya
avtalet innebär att Tjeckien fortsätter att leasa 14 stycken
Gripenplan åtminstone till år 2027. Avtalet signerades av
den tjeckiske vice försvarsministern Bohuslav Dvořák och
av FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström.
Tjeckien har två gånger deltagit i NATO-uppdrag i
Baltikum, åren 2009 och 2012. Under hösten 2014 och
sommaren 2015 har tjeckiska Gripenplan varit stationerade
på Island för att luftövervaka isländskt luftrum.
UNGERN År 2001 skrevs det första Gripenavtalet
mellan Sverige och Ungern. Avtalet gällde 14
stycken Gripen C/D. År 2012 skrev FXM ett nytt
avtal för att förlänga leasingen av de 14 Gripenflygplanen.
Avtalet löper till år 2026.
Ungerns försvarsministerium och FXM tecknade i slutet
av 2014 ett tilläggsavtal till det löpande Gripenavtalet
länderna har. Avtalet gällde extra underhållsutrustning
för att stärka Ungerns förmåga att delta i internationella
insatser. Ungern använder Gripen bland annat för NATOuppdrag som inkluderar luftövervakning i närområdet.
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Flygupphandlingar som FXM medverkat i
BELGIEN FXM fick i juni 2013 en förfrågan från
Belgien om att vara med i en förstudie för landets
kommande stridsflygplansupphandling. FXM
tackade ja och i slutet av 2014 lämnade FXM ett underlag
till Belgiens försvarsministerium. Förfrågan gäller Gripen
NG, 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
tittat på har varit JAS Gripen. FXM bjöds in av
det danska upphandlingskontoret för att lämna en offert
på försäljning av nästa generations Gripen. En dansk
delegation, ledd av Danmarks försvarsminister Nicolai
Wammen, besökte FXM för att informera sig om Gripen.
Besöket genomfördes på SAAB i Linköping.
Efter noggrann analys tillsammans med andra
myndigheter och försvarsföretaget Saab beslutade FXM
att inte besvara förfrågan, därför att man bedömde att inte
rätt föresättningar förlåg.
De fyra flygsystemen Danmark tittade på var, förutom
Gripen, det europeiska Eurofighter Typhoon och de
amerikanska alternativen F-35 Joint Strike Fighter och
F/A-18E/F Super Hornet.

BRASILIEN FXM har alltsedan bildandet arbetat
på att utveckla en bred relation med Brasilien, inte
bara på flygområdet. I december 2013 tog landet
beslut om att gå vidare med Saabs offert för att upphandla
36 stycken Gripen E. Landet uttryckte också en önskan om
en interimslösning med Gripen C/D.
Försvarsföretaget Saab skrev i oktober 2014 avtal med
Brasilien om försäljning av 36 stycken JAS Gripen
NG. Ordern var värd 39,3 miljarder kronor. Även FXM
förhandlar – i skrivande stund – 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.
Kroatien Sedan 2007 har Kroatien tittat på att
upphandla nya stridsflygplan för att ersätta landets
flygplan av modell MiG-21. FXM har vid olika
tillfällen lämnat in underlag och offerter om Gripen till
landet.
I juni 2015 fick FXM den senaste förfrågan. Myndigheten
svarade på förfrågan i oktober 2015. I svaret föreslog FXM
en försäljning av 8-12 nybyggda Gripen av modell C/D till
Kroatien.
SCHWEIZ Schweiz utvärderade Gripen mot några
av de mest framstående flygsystemen i världen.
Gripen uppfyllde landets krav, befanns vara mer
kostnadseffektiv och vann utvärderingen.

Danmarks försvarsminister Nicolai Wammen, besökte FXM för att informera sig om Gripen

SLOVAKIEN I augusti 2014 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. I skrivande stund pågår långt
framskridna förhandlingar mellan FXM och Slovakiens
försvarsministerium angående Gripen.
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Efter Schweiz beslut om att gå vidare med Gripen som
del av sitt framtida luftförsvar ansvarade FXM för
förhandlingarna som rörde försäljning av 22 stycken
Gripen E. I augusti 2012 godkände parterna ett ramavtal
och innan 2013-års slut hade de folkvalda i Schweiz
godkänt upphandlingen. I samband med avtalet tog FXM
även fram en interimslösning innehållande uthyrning av
åtta stycken Gripen C/D. Sammanlagt en affär om runt
20 miljarder kronor.
Det schweiziska folket röstade sedan i maj 2014 om
finansieringen av Gripenköpet. Det sätt att finansiera
upphandlingen som landets regering planerade röstades
ner. Detta ledde till att hela upphandlingen lades ner.
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Begagnat viktig komponent
för samarbete
FXM ansvarar för att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Det gäller allt från spadar
till helikoptrar. Mellan 2010 och 2015 slöts 127 stycken försäljningsavtal och 17 stycken
avrop lämnades vidare till en kommissionär för försäljning.

FXM genomför på uppdrag av Försvarsmakten
försäljning av övertalig materiel. Det är Försvarsmakten
som i varje enskilt fall beslutar om försäljning. Bland annat
den pågående ominriktningen av Försvarsmakten innebär
att materiel blir övertalig och behöver avvecklas. Varken
vapen eller ammunition säljs på den öppna marknaden.
Försvarsmakten fattar då beslut om att i första hand
överlåta materiel till:
• Frivilliga försvarsorganisationer
• Humanitära insatser

Statskontoret om FXM:s effektiviserade arbete med kommissionär för
försäljning av mängdmateriel

• Militärt säkerhetsfrämjande materielsamarbete
• Ändamål som stärker samhället vid svåra påfrestningar i
fred (Räddningstjänst m m)
• Andra statliga myndigheter
Om försäljning i stället ska genomföras sker det
alltid på affärsmässiga grunder och huvudsakligen
genom mellanstatliga avtal, återförsäljning till

”...dessutom har försvarsnyttoperspektivet blivit tydligare i
försäljningsarbetet. Statskontoret
bedömer att FXM:s arbetssätt, där
försäljningen används i främjande
syfte, bidrar till synergieffekter mellan
verksamhetsgrenarna som kan ge
effektivitetsvinster.”

ursprungsleverantör eller konkurrens på öppna
marknaden. Försäljningar kan även genomföras av FXM
själva. Materielen säljs enbart till näringsidkare som
uppfyller en rad krav. Försäljningar kan även genomföras
på kommission, där både privatpersoner och näringsidkare
kan vara köpare.

Nyttan med överskottsförsäljning

1.

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.
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2.

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.

3.

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.

kommissionär
FXM har 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.

E-Quip
EDA, Europeiska försvarsbyrån, lanserade 2013 en
ny databas för övertaligt försvarsmateriel, e-QUIP. På
den webbaserade databasen kan EU-länder presentera
överskottsmateriel för försäljning till andra EU-länder.
Sverige, genom FXM, var ett av de första länderna att
lägga upp övertaligt materiel på e-QUIP. I anslutning till
lanseringen ordnade EDA en pressträff i Bryssel där FXM:s
generaldirektör Ulf Hammarström deltog för att berätta
om Sveriges syn på tjänsten.
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ANTIKORRUPTION

Antikorruption
- en hjärtefråga
Korruption är inte bara oetiskt och olagligt. Det hindrar även effektiv handel och
utveckling. För FXM är antikorruption en hjärtefråga och vi arbetar aktivt för att
motverka korruption och för att främja öppen och jämlik konkurrens.

FXM:s verksamhet genomsyras av ett etiskt
förhållningssätt. Vi ställer höga etiska krav på oss själva
liksom på samverkande företag och organisationer.
FXM arbetar aktivt för att motverka korruption och
verkar för öppen och jämlik konkurrens. Här finns några
exempel på initiativ som FXM har drivit för att stärka
antikorruptionsarbetet:

Uppförandekod
FXM har en uppförandekod med regler och principer
som alla anställda ska följa. Den ligger till grund för de
vardagliga beslut som fattas på myndigheten. Koden
belyser de förhållningssätt som gäller inom FXM och i
kontakter med samarbetspartners, andra myndigheter,
leverantörer och samhället i övrigt. Läs mer på sidan 55.
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Verktyg mot korruption
Vågar jag bjuda på affärslunch? En enkel gåva är väl ingen
muta? Det är viktigt att skapa relationer med upphandlare
och kunder och samtidigt vara noggrann med var
gränserna går. FXM har tillsammans med SOFF, tagit fram
ett webbaserat utbildningsverktyg i antikorruptionsfrågor.
Verktyget ska stärka företag i försvars- och
säkerhetsbranschen i antikorruptionsarbetet.
Utbildningen är obligatorisk för FXM:s medarbetare och
FXM uppmanar alla samarbetspartners att genomföra
den.
Efter önskemål från försvarsföretags samarbetspartners
och dotterbolag finns utbildningsverktyget även
tillgängligt på engelska. Utbildning finns tillgänglig på
www.fxm.se.

FXM kräver antikorruptionsintyg
För att FXM ska ge exportstöd till ett företag måste
företaget skriva under ett antikorruptionsintyg.
Företaget intygar då att kontrollsystem för att motverka
korruption finns och att varken 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.

”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."
Helena Sundén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor, i Händelser 2014
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Helena Sundén: "Korruption är en verklighet som
svenska exportföretag möter"
Korruption förekommer på alla de platser i världen där
människor far illa, i icke-demokratier, där fattigdomen
är hög och i alla krigshärdar. Korruption är ett hinder
för människor att leva och för företag att etableras och
utvecklas.
Korruption är en utmaning som under de senaste fem
åren fått allt större massmedialt utrymme och vikten av
att arbeta mot korruption är en högst aktuell fråga i våra
företag. Vi kan inte längre säga att vi i Sverige är naiva när
det gäller riskerna för korruption, tvärtom är riskerna för
korruption något som svenska exportföretag är allt mer
medvetna om och arbetar med.
Frågorna i sig är däremot komplexa och det är viktigt att
aktivt stödja de företag som arbetar för att göra rätt.
Ett av de initiativ som FXM tagit för att stödja företag
i arbetet mot korruption var ett seminarium under
våren 2015. Seminariet genomfördes i samverkan med
Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, och med oss på
Institutet mot mutor.
Bakgrunden till seminariet var att ge inbjudna deltagare
en plattform för att öppet kunna beskriva de utmaningar

GÄST
SKRI
BENT

de möter och samtidigt ta del av erfarenheter från företag
i samma situation. Målsättningen med seminariet var att
utifrån en positiv anda stötta företagen genom att dela de
goda initiativen.
Saabs VD Håkan Buskhe inledde seminariet och beskrev
antikorruption som en del av företagets varumärke.
Lars Näslund, VD på 3M, talade om utmaningarna
på svåra marknader. Båda talarna var tydliga med hur
viktigt det är att arbetet mot korruption genomsyrar alla
beslutsprocesser och utgör en naturlig del av vardagen
inom alla företag.
Jag berättade om Institutet Mot Mutors arbete och hur
vi kan stödja företagen. Jag talade också om den svenska
mutlagstiftningen och den internationella lagstiftning
som företagen har att efterleva genom både den
amerikanska FCPA och den brittiska UK Bribery Act.
Robert Limmergård, generalsekreterare på
SOFF, berättade om den antikorruptionsutbildning
som SOFF tagit fram tillsammans med FXM.
Jan Pie, generalsekreterare på den europeiska
branschorganisationen ASD, beskrev vilka åtgärder mot
korruption organisationen arbetar med.
Det framgick tydligt på seminariet att korruption är en
verklighet som svenska exportföretag möter. Deltagarna
uppgav att de kände sig stärkta i att frågan för första
gången lyftes i en samlad och strukturerad form.
Att korruption är en utmaning vi måste hantera och
samtidigt ställa oss ödmjuka inför är tydligt. Initiativ som
seminariet är viktiga för att samla de positiva krafterna
för att stödja våra svenska företag att fortsätta göra affärer
också på svåra marknader – och att bygga det långsiktiga
hållbara varumärket Sverige AB.

Helena Sundén är generalsekreterare för Institutet Mot Mutor (IMM). IMM är en ideell näringslivsorganisation vars uppgift är att
verka för god sed för beslutspåverkan och att motverka användningen av mutor som medel för påverkan.
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Seminarier
I april 2015 anordnade SOFF och FXM ett gemensamt
rundabordssamtal om antikorruption. Ett tjugotal
företagsledare deltog och diskuterade utmaningar och
dilemman.

Tillsammans med Transparency International, Folk och
Försvar samt branschorganisationen SOFF anordnade
FXM 2013 ett seminarium om korruptionsrisker i
försvarsindustrin. Ett hundratal personer deltog.

Frågor som togs upp under rundabordssamtalet var
bland annat vikten av att dokumentera. Det räcker inte
att göra korrekta affärer, man måste också kunna visa att
man gjort rätt. Även ledarskap och chefernas viktiga roll
i antikorruptionsarbete och etikfrågor togs upp, liksom
vikten av samtal mellan olika företag, organisationer och
myndigheter för att utbyta information och kunskap.

Det globala nätverket Transparency International har
under de senaste åren tagit fram flera analyser angående
korruption och transparens i försvarssektorn. Bland
annat har de fokuserat på antikorruptionsprogrammen
hos världens största tillverkare av försvarsmateriel. Syftet
med analyserna är att ge regeringar, försvarsmakter,
företag och det civila samhället verktyg att undvika risker
och ineffektivitet som korruption inom försvarssektorn
medför. Mark Pyman från Transparency International
redogjorde för innehållet i Defence Companies AntiCorruption Index 2012 – där man bedömer processer och
system för att undvika korruption.

Moderator Erika Svensson från Ledarna i samtal med Saabs VD Håkan Buskhe
och FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström

FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström deltog i en
paneldiskussion tillsammans med branschorganisationen
SOFFs tillförordnade generalsekreterare Niklas Alm och
Försvarets materielverks chefsjurist Anders Sjöborg. Ulf
Hammarström menade att industrin tar korruption på
allvar. Han poängterade att hos FXM är de tre värdeorden
etisk, förtroendeingivande och framtidsinriktad viktiga
och myndigheten arbetar för att hålla dem levande.

"Det framgick tydligt på seminariet att
korruption är en verklighet som svenska
exportföretag möter. Deltagarna uppgav
att de kände sig stärkta i att frågan för
första gången lyftes i en samlad och
strukturerad form".
Helena Sundén om rundabordssamtalet hos FXM om antikorruption
Mark Pyman från Transparency International var en av talarna.

SOFF:s Robert Limmergård tillsammans med moderator Erika Svensson och Jan
Pie, generalsekreterare på den europeiska branschorganisationen för flyg- och
försvarsindustrin ASD.

FXM:s Ulf Hammarström i panel med SOFFs dåvarande tillförordnade
generalsekreterare Niklas Alm och FMV:s chefsjurist Anders Sjöborg.
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Lathund för antikorruptionsarbete
Försvarsexportmyndigheten har sammanställt tio tips för att arbeta mot korruption.

1.

Känns det tveksamt att prata öppet om en
förmån eller gåva är den också tveksam att ta
emot.

2.

Är du osäker: stäm av med lämplig chef eller
jurist.

3.

Är du chef ? Det är ditt agerande – inte vad du
säger – som skapar ditt företags affärskultur.

4.

Dokumentera alltid, i alla led, affärsprocessens
steg – så att du kan gå tillbaka och visa på att
affären gått rätt till.

6.

Arbeta förebyggande med information.
Utbildning och analysarbetet måste alltid måste
hållas levande.

5.

7.

9.

Om underleverantörer används, se till att hela
leverantörskedjan har dokumenterat sitt arbete
mot korruption. Om de inte har det — be om
intyg.

Förankra antikorruptionsarbetet internt. Hur
och varför arbetar vi med antikorruption? Med
en kultur där anställda själva reflekterar kritiskt
över sitt och andras beteenden i olika situationer
minskar risken för misstag.
Om du hamnar i en situation där du av något
skäl inte kan säga nej till en gåva du känner är
tveksam, hantera situationen på bästa sätt. Ställ
till exempel en ätbar gåva i personalutrymmet.
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8.

10.

Berätta externt om ert antikorruptionsarbete.
Visa vad ni gör och vad ni tänker göra – på så
vis inspireras både ni själva och andra att skapa
positiv förändring.

Få hela organisationen att göra
FXM:s och SOFF:s gemensamma
antikorruptionsutbildning.
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Statskontorets utvärdering

Tumme upp från
Statskontoret
På uppdrag av regeringen analyserade och följde Statskontoret upp FXM:s
verksamhet. Statskontoret bedömde att de syften regeringen angav i samband med
att FXM bildades – statlig helhetssyn, transparent process, bättre prioriteringar
och en effektivare verksamhet – till stor del är uppfyllda.
Statskontoret framförde i sin rapport ”att FXM:s
verksamhet först och främst bidrar till processen (analys,
transparens, prioriteringar, antikorruptionsarbete
etc.) och i andra hand, och mer indirekt, till resultatet
(mängden export)”.

kontroll och en bättre inriktad
verksamhet. Detta skulle i sin tur mer
effektivt stödja konkurrenskraft och
möjligheter att vinna exportaffärer
där det var prioriterat .

Nyttan med FXM var därmed inte avsedd att direkt
mätas i mängden export, utan att helhetssyn, tydliga
roller och strukturerade processer skulle skapa översyn,

FXM behövde dock förbättra
redovisningen av verksamhetens
resultat och effekter.
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Ambitionshöjning
av statens
exportstöd
FXM har bidragit till att statens exportstöd har fått ett ökat fokus på analys, inriktning
och prioritering samt exportfrämjande, det vill säga aktiviteter för att främja svensk
försvarsexport i bred mening. Detta innebär en höjning av ambitionsnivån, vilket hör
ihop med en ökad efterfrågan på svenska system och produkter, och därmed också
ett ökat behov av stöd. Dessutom fanns behov av en tydligare rollfördelning mellan
försvarsmyndigheterna. Källa: Statskontoret

Rollfördelningen
blev tydligare
FXM bildades delvis för att undvika de intressemotsättningar och målkonflikter som
kan uppstå när en myndighet i ena stunden företräder staten vid upphandlingar och
i nästa stund ger exportstöd till samma företag. Genom att en separat myndighet
fick ansvaret för främjande och försäljning blev rollfördelningen inom den svenska
försvarsmaterielexporten tydligare. Källa: Statskontoret
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FXM utvecklade
en process för
prioriteringar
FXM:s inriktnings- och prioriteringsprocess har skapat förutsättningar för bättre
prioriteringar av det statliga exportstödet. Myndigheten har en dialog med
försvarsmyndigheterna och försvarsindustrin, och analyserar även den möjliga
försvarsnyttan av export av en viss produkt. Dessutom analyserar myndigheten
de försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenserna av en eventuell export samt
sannolikheten för att en viss kampanjsatsning leder till en exportaffär. Källa: Statskontoret

FXM:s bildande BIDROG
till en ökad statlig
helhetssyn
I och med att FXM:s bildades fick en myndighet ett tydligt utpekat ansvar för
exportstödet. FXM har också exportstödet som sin kärnverksamhet medan det
tidigare var en liten uppgift för de ansvariga myndigheterna. Genom sin inriktningsoch prioriteringsprocess får FXM en överblick över både försvarsindustrins och
Försvarsmaktens behov samt försvarsmyndigheternas resurser. Tidigare gjorde varje
myndighet sina egna separata prioriteringar, men ingen hade ett utpekat ansvar för att
sammanställa en helhetsbild. Källa: Statskontoret
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Processen för
exportstöd mer
transparent
Verksamheten är mer synlig än tidigare eftersom exportstödet i dag bedrivs i en
separat myndighet, med ett eget anslag och en separat årsredovisning. Inriktningsoch prioriteringsprocessen resulterar i ett underlag som FXM använder för att
prioritera verksamheten och bedöma vilka ansökningar som ska beviljas stöd.
Ansökningsprocessen för exportstödet är i dag också enhetlig och spårbar.
Sammantaget bidrar detta till en mer transparent process. Källa: Statskontoret

Förbättrade
förutsättningar
för en effektiv
verksamhet
Innan FXM bildades fanns inte en gemensam prioritering av exportstödet eller ett
enhetligt ansökningsförfarande. I dag är ansökningsprocessen enhetlig och mer
strukturerad, och prövningen utgår ifrån bredare analyser. Dessutom kontrollerar FXM
redan i marknadsföringsskedet att det finns ett exporttillstånd. Exportfrämjandet
prioriteras och koordineras också i högre utsträckning. Detta har gett bättre
förutsättningar för att säkerställa att statens resurser används effektivt. Källa: Statskontoret
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VERKSAMHET & UTVECKLING

VÄRDEORD PräglaR
VERKSAMHETEN
Som en del i den utredning som gjordes inför FXM:s bildande togs tre värdeord fram: etisk,
förtroendeingivande och framtidsinriktad. Syftet med dessa var långt ifrån kosmetiskt;
hos FXM är det av yttersta vikt att alla medarbetare känner till och lever upp till dessa ord.

FXM:s medarbetare kom från olika företag och
myndigheter. Värdeord har hjälpt till att göra så att olika
kulturer kom samman till en FXM-kultur.
FXM:s tre värdeord är: etisk, förtroendeingivande
och framtidsinriktad. För att säkerställa att alla hade
en gemensam bild av vad dessa värdeord innebar
genomfördes våren 2012 ett arbete med samtliga anställda
på FXM.

värdeordens innebörd
Etisk
• Vi agerar med trovärdighet
• Vi har integritet och drar gränser
• De beslut vi fattar ska tåla att granskas

Förtroendeingivande
• Vi är tillgängliga och transparenta i vårt arbetssätt
• Vi håller det vi lovar
• Vi fullföljer beslutade inriktningar och andra fastlagda
planer
• Vi visar handlingsförmåga – fattar beslut och verkställer
sedan
• Vi präglas av affärsmässighet

Framtidsinriktad
• Vårt tänkande präglas av strategisk långsiktighet
• Vi är insatta i försvarets framtida förmågebehov
• Vi bygger långsiktiga relationer med myndigheter och
kunder samt värnar dessa
• Vi kompetensutvecklar och tillför organisationen ny
kompetens.
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Uppförandekoden
Uppförandekoden förklarar
hur vi som arbetar på FXM ska
bedriva verksamheten på ett
etiskt, förtroendeingivande och
framtidsinriktat sätt.
Uppförandekodens syfte är
att belysa de förhållningssätt
som gäller inom FXM
och i våra kontakter med
samarbetspartners, andra
myndigheter, leverantörer
och samhället i övrigt.
FXM:s uppförandekod
ligger till grund för de
vardagliga beslut som fattas i
verksamheten och som påverkar vår
omgivning.
Uppförandekoden tar upp viktiga regler och principer
som alla medarbetare inom FXM behöver känna till och
följa. Vi uppmanar även våra partners och leverantörer
att utnyttja vår uppförandekod.
Verksamheten ska alltid följa svensk lag och lagen i de
länder vi verkar i.
Uppförandekoden
inkluderar affärsmässiga
principer, mänskliga
och demokratiska
rättigheter samt rutiner
på arbetsplatsen.

Läs mer om
vad Uppförandekoden
Innehåller på nästa sida

Anställd i staten

Möten och resor

Ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag

Ansvarsfullt resande

Du som arbetar statligt bidrar till att skapa samhällsnytta
för alla som bor i Sverige, utveckla vår ekonomi och bygga
Sveriges relationer med omvärlden.

FXM bedriver en stor del av verksamheten ute i världen.
Möten och resor sker dagligen och därför ökar kraven på
oss.

Likabehandling och mångfald

Representation och gåvor

Nolltolerans mot diskriminering

Sunt förnuft vid representation

Jämlikhet, jämställdhet, medmänsklighet och integritet.
Det är nyckelord för FXM:s arbete för likabehandling och
mångfald.

FXM:s verksamhet finansieras av skattebetalarna och våra
affärer. Det är viktigt för myndighetens förtroende att
pengarna hanteras med gott omdöme.

Offentlighet och sekretess

Åtgärder mot mutor och korruption

Öppenhet och hemliga handlingar

En korrekt affärsverksamhet

Som myndighet innefattas FXM av
offentlighetsprincipen. Den ger var och en rätt att begära
och skyndsamt få ta del av allmänna handlingar.

FXM:s verksamhet ska genomsyras av ett etiskt
förhållningssätt med höga krav på oss själva och på
samverkande organisationer och företag.

Säkerhet

Sociala medier

En säker myndighet

När privatliv och yrkesliv möts

FXM ska vara en säker myndighet och som anställd
har man en skyldighet att hantera information på ett
ansvarsfullt sätt.

Med de sociala mediernas utveckling suddas gränsen
mellan privatliv och yrkesliv ut. Detta ställer högre krav på
den anställdes integritet.
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Behov av Säkerhetsskydd
FXM har bidragit till att sammanföra de statliga
organ som verkar för försvarsexport ur ett strategiskt
säkerhetsskyddsperpektiv. Förändringen är mest tydlig
avseende en utveckling där dåtidens stuprörsmetodik går
mot en strategisk gemensam metodik där långsiktiga
strategiska exportmål riskhanteras gemensamt av staten
och industrin.
FXM har bidragit till ett ökat samarbete och diskussion
mellan alla berörda myndigheter inklusive Sveriges två
statliga säkerhetsunderrättelseorgan, Must och Säpo.
Detta har resulterat i att verksamheter som är i behov
av en hotbildsbedömning får detta presenterat på ett
mera samordnat sätt. Detta är nytt och mycket positivt
för de verksamheter som ansvarar för försvarsrelaterad
verksamhet i en allt tuffare global konkurrens där
säkerhetshotbilden ökat markant.
Genom att informera om hur FXM bedrivit sitt
säkerhetsskyddsarbete har myndigheten även sökt bidra
till att öka säkerhetsmedvetenheten bland övriga inom
försvarsexportfamiljen. En god säkerhetskultur är den
kritiska framgångsfaktorn.

RESANDE MEDARBETARE
FXM:s verksamhet kräver att medarbetarna utför
mycket av sitt arbete på resande fot, vilket är en utmaning
när det gäller arbetsmiljöarbetet. Chefer och medarbetare
ses inte alltid kontinuerligt, vilket påverkar den dagliga
sociala kontakten och uppföljningen. Resorna i sig är
också en belastning för medarbetaren.
FXM:s värdeord och uppförandekod stödjer våra
medarbetare i sitt arbete och i sitt förhållningssätt men
för att ta ett fullt grepp om arbetsmiljöansvaret har
skyddsronden på FXM utvecklats till att också innehålla
en bedömning av arbetsmiljön på resa. Detta är unikt
inom arbetsmiljöarbetet. Medarbetarna har numer fått
tillgång till ett resesäkerhetsprogram och fått verktyg för
att ta hand om den fysiska belastning som långa resor
innebär.

Personal och avveckling
Avvecklingen av FXM påverkar givetvis personalen.
Medarbetare som främst arbetar med de uppgifter som
ska föras över till FMV följer med dit genom så kallad
verksamhetsövergång. Då bibehålls kompetens inom
området och våra mellanstaliga partners påverkas så lite
som möjligt.
Sedan avvecklingsinriktningen lades fram av regeringen
har cirka en fjärdedel av anställda på eget bevåg lämnat
myndigheten. En fjärdedel får verksamhetsövergång till
FMV och cirka hälften sägs upp på grund av arbetsbrist.
De uppsagda anmäls till Trygghetsstiftelsen för att få stöd
i att hitta en ny sysselsättning. Information har också gått
ut till vissa försvarsmyndigheter med information om att
kompetens inom området finns tillgänglig med kort varsel
om behov finns.
Omställningsarbetet har skett i tät och god samverkan
med de fackliga parterna på myndigheten. Det har,
förutom en smidig process, bland annat bidragit till ett
lokalt omställningsavtal. Att komma överens om ett lokalt
omställningsavtal är obligatoriskt under 2015 och FXM är
en av de första myndigheter som har ett sådant klart.
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FÖRSVARSEXPORTENS FRAMTID

FXM läggs ner —
NY struktur för exportstöd
Regeringen bedömde i budgetpropositionen för 2015 att nödvändigt exportstöd inom
försvarssektorn kan bedrivas inom en annan myndighetsstruktur. Det innebär att FXM
från 31 december 2015 upphör som myndighet.

Regeringen beslutade den 23 april 2015 om förändringar
i den statliga försvarsexportverksamheten. Riksdagen
godkände vårändringsbudgeten den 16 juni. Avvecklingen
av FXM ska vara avslutad den 31 december 2015. En del
av FXM:s uppgifter kommer att föras över till FMV,
tillsammans med en mindre del av FXM:s nuvarande
anslag.
Formellt övertar FMV ansvaret för de uppgifter som
överförs den 1 januari 2016 och överföringsarbetet
påbörjades under sommaren 2015. FXM och FMV
arbetar tillsammans för att det ska gå så smidigt som
möjligt. Fokus under myndighetens slutfas har varit att
upprätthålla en bra verksamhet tills en ny struktur är på
plats.

delar av verksamheten
som överförs är:

De medarbetare på FXM, cirka en fjärdedel av
medarbetarna, som främst arbetar med de uppgifter som
ska fortsätta att utföras följer med över till FMV genom
verksamhetsövergång. På så sätt bibehålls kompetens
inom området och våra mellanstatliga partners påverkas
så lite som möjligt. Resterande personal sägs upp.
Information har gått ut till vissa försvarsmyndigheter
med information om att kompetens inom området finns
vid behov och är tillgänglig med kort varsel.

Det som inte förs över,
Utan avvecklas, är:

• försäljning av Försvarsmaktens övertaliga materiel.

• den proaktiva exportfrämjande verksamheten.

• statens anbudshantering för mellanstatliga avtal (det
vill sägai huvudsak ansvaret för statlig försäljning av
Gripensystemet).

• den övergripande strategi- och analysverksamheten
som syftar till att bedöma försvarsnytta i exporten
och exportstödet, där ingår den årliga inriktningsoch prioriteringsdialogen för exportverksamheten,
som FXM genomför med företag och berörda
myndigheter.

• förvaltning av avtal vid mellanstatliga
försvarsexportaffärer.
• exportstödsuppdrag till övriga försvarsmyndigheter
som genomförs efter förfrågan från företag (till
exempel när företag vill hyra Försvarsmaktens
skjutfält, provanläggningar eller materiel,
ha företrädare för Försvarsmakten med som
referenskunder vid utställningar och liknande).
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Östermalmsgatan 87 i Stockholm, FXM:s hemvist mellan 2010 och 2015.

FXM:s ledningsgrupp 2015.

FXM 2015.
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Från 1 januari 2016 tar
Försvarets materielverk över
delar av FXM:s verksamhet.
FÖLJ & kONTAKTA FMV
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