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Generaldirektören har ordet
Export och internationellt samarbete för framtidens försvar
2012 var ett bra år för FXM. Om 2011 hörde till
den sökande starten så innebar 2012 en mer
strukturerad utveckling mot en väl fungerande
organisation i alla dess olika delar. FXM har tagit
betydande steg i myndighetens utveckling och vi
uppfattar att vi numera är en etablerad försvarsmyndighet som aktivt bidrar till att främja export
inom försvarssektorn till fördel för svensk försvars- och säkerhetspolitik.

tagit i flera olika seminarier för att lyfta fram det
specifika kring just försvarsexport, till exempel ett
arrangerat av Utrikespolitiska institutet och ett
annat med ISP i Almedalen. Vi bidrar med expertis eller stöd till två centrala utredningar, Luftförsvarsutredningen och utredningen om export
av krigsmateriel.

Vi har under 2012 sett över såväl vår kärn- som
stödverksamhet och
vidtagit åtgärder så
Under året har våra aktiv“... export är en naturlig byggsten att vår organisation
iteter breddats genom fler
i vår strävan att utveckla säkerhet i ska arbeta effektivt
samarbeten med andra
och kunna fokusera
länder. Våra erfarenheter samarbete med andra...”
mer tid och resurser
visar att export i flera
på kärnverksamheten
avseenden är att betrakta
när vi nu alltmer lämnar uppbyggnadsskedet av
som en naturlig byggsten i vår strävan att utveckla
myndigheten bakom oss.
säkerhet i samarbete med andra och export kan
vara en avgörande faktor för vidmakthållande
Som en stödmyndighet med uppgift att bidra till
och utveckling av ett helt materielsystem. Vi är i
att stärka vårt försvars operativa förmåga har vi
detta avseende särskilt nöjda med att ett ramavtal
strävat efter att sätta samman en mix av olika
har undertecknats mellan Försvarsexportmynkompetenser och utveckla en ny profession med
digheten och vår motpart, Armasuisse, som syftar
uppgiften att inrikta, prioritera och genomföra
till att Sverige och Schweiz ska ingå ett långsikexportverksamhet till nytta för vårt försvar.
tigt partnerskap kring stridsflygsystemet JAS 39
Gripen. Att detta lyckas är en viktig förutsättning
Vi främjar genom
för uppgraderingen av Gripen. Vi har även unförsvarskomdertecknat en tioårig förlängning av vårt lyckade
petens, vilket är det
samarbete med ett viktigt partnerland, Ungern,
som skiljer oss från
också det kring stridsflygsystem.
generellt främjande
såsom till exempel
Vi har utvecklat verksamheten inom sjö- respekBusiness Sweden.
tive markarenan där möjligheter till ett utökat
internationellt samarbete genom export också kan
Nu ser vi fram emot
bidra till försvarets långsiktiga materielförsörjatt ytterligare vässa
ning. Vår verksamhet bedrivs i samverkan med
vårt stöd, intensifiInspektionen för strategiska produkter, ISP, och
era vårt samarbete
inom ramen för gällande riktlinjer för svensk
med andra länder,
krigsmaterielexport. Vårt arbete utförs till stor
med andra svenska
del tillsammans med andra försvarsmyndigheter,
myndigheter och
främst Försvarets materielverk och Försvarsmakmed försvarsindusten, vars kunnande och resurser är avgörande för
trin och bidra till
att nå våra gemensamma mål, ett kvalificerat och
ännu mer försvarskostnadseffektivt försvar.
nytta.
FXM är med och för en levande diskussion kring
Foto: Stefan Tell
försvarsexport och dess betydelse. Vi har delUlf Hammarström
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FXMfakta

Försvarsexportmyndigheten
(FXM) är en civil myndighet
som bildades den 1 augusti 2010
och lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten leds av
en generaldirektör.
Antal anställda: 45
Antal män/kvinnor: 30/15
Genomsnittlig ålder: 48 år
Budget 2012: 75 860 000 kr
(ramanslag)

Uppdrag
Försvarsexportmyndigheten
främjar svenska företags exportaffärer i försvarssektorn – förutsatt att det finns en nytta för det
svenska försvaret.
Nyttan kan till exempel vara
att exporten bevarar högteknologisk kompetens i Sverige.
Nyttan kan också vara att dela
kostnader med andra länder.
Vårt stöd omfattar export av
både stora och komplexa materielsystem på mellanstatlig basis
där vi är kontraktspart och partner, samt mindre system och
delkomponenter.
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Viktiga händelser 2012
FXM och Ungerns försvarsministerium undertecknar avtal om fortsatt
lease-köp av 14 stycken Gripen C/D. Avtalet löper till 2026.

JANUARI

FXM:s generaldirektör talar på EDA, Europeiska Försvarsbyråns,
årliga konferens i Bryssel.

FEBRUARI

FXM medverkar på seminarium om bandvagnar i Riga.

MARS

FXM talar på Utrikespolitiska Insitutets seminarium om
försvarsexport.

FXM är partner på flygmässan
Aerospace Forum i Linköping
och FXM:s generaldirektör är
en av talarna.

APRIL
MAJ

FXM del av Sverigemontern
på försvarsmässan Eurosatory
i Paris.

JUNI

FXM i Almedalen. Deltar bland annat i seminariet “Svensk exportkontroll - en omöjlig ekvation?”.

JULI

FXM-delegation i Bangkok och deltar i jubileet för flyg i Thailand 100 år.
FXM och den schweiziska upphandlingsmyndigheten Armasuisse skriver ramavtal om Schweiz
köp av 22 stycken JAS 39 Gripen E.

AUGUSTI

FXM ställer ut på den maritima mässan MAST i Malmö.
FXM värd för besök från Japans branschorganisation JADI (Japanese Association of Defence Industries).

SEPTEMBER

FXM:s generaldirektör besöker Försvarsutskottet för att berätta om Schweiz köp av JAS 39 Gripen.
FXM lämnar offerter till Royal Thai Air Force rörande supportavtal för Gripen och flygande radarsystem.
FXM medarrangör och talar på branschorganisationen SOFF:s marknad- och strategidag.
FXM arrangerar seminarium tillsammans med SOFF om USA som marknad.
FXM lämnar förnyad offert om försäljning av 8 stycken JAS 39 Gripen till Kroatien.

OKTOBER

FXM medarrangör av “Sweden-Australia Defence Day” i Canberra.
FXM genom FMV levererar den andra luftburna radarn till Thailands flygvapen.
FXM:s generaldirektör besöker industrier och myndigheter i Sydkorea.

NOVEMBER

FXM medverkar i öppen utfrågning i riksdagen om Schweiz köp av
JAS 39 Gripen E.
FXM deltar med monter och talar på Försvarshögskolans arbetsmarknadsdag.

DECEMBER

FXM medarrangör till industridag med seminarier och företagsträffar i
London.
Riksdagshuset.
Foto: Melker Dahlstrand
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FXM medarrangör till industridag med seminarier och företagsträffar i
Prag.
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Etik och
transparens
FXM har under 2012 arbetat aktivt
med information och öppenhet. På
myndighetens webbplats rapporteras
löpande om verksamheten. Vid olika
tillfällen under 2012 har sammanlagt
ett trettiotal svenska och utländska
journalister besökt FXM för att få en
bild av verksamheten och aktuella
frågor.
Regeringen har gett FXM ett särskilt uppdrag
att bidra till ökad transparens inom myndighetens verksamhetsområde.
Bildandet av FXM har i sig lett till bättre
förutsättningar för transparens och tydlighet
i ansvarsförhållandena när det gäller försvarsexport. Vilket stöd som ges och vilka
åtgärder som genomförs på området blir
också tydligare när arbetet samlas inom en
enda myndighet.
Flera experter från FXM har delat med sig
av sin kunskap i många olika sammanhang
under året. Till exempel till utredningen om
export av krigsmateriel, på olika industridagar och seminarier, på Försvarshögskolans
arbetsmarknadsdag och vid två olika utfrågningar i riksdagen om JAS 39 Gripen.
FXM har under 2012 även arbetat med myndighetens värdegrundsfrågor. I grupper har
alla anställda diskuterat värdegrundsfrågor.
Resultaten av diskussionerna ledde till en
intern folder om just värdegrund och vad
FXM:s tre värdeord etisk, förtroendeinginvande och framtidsinriktad betyder för oss.
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Etikpolicy
“Myndighetens verksamhet ska genomsyras
och kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt med höga krav på egen personal och
samverkande företag.” Det är en del av den
etikpolicy som myndigheten införde under
våren 2012.
Utöver policyn finns interna föreskrifter till
stöd för personalen i olika sammanhang.
Det kan till exempel gälla hur vi ska arbeta
med intern och extern representation och
hur man ska undvika att hamna i situationer med gåvor, representationsmåltider eller
alkoholförtäring.
Särskilda informationsaktiviteter om etik
arrangeras också. Under 2012 hölls bland
annat en intern föreläsning med en gäst
från Utrikesdepartementet som talade om
OECD:s konvention mot korruption, den
nya mutlagstiftningen och webbverktyget
Antikorruptionsportalen.
Krav på industrin
Kravet på ett etiskt förhållningssätt omfattar även de företag som myndigheten
arbetar med. Därför måste ett företag som
ansöker om stöd först underteckna ett antikorruptionsintyg. Företaget intygar där att
man har lämpliga kontrollsystem för att
motverka korruption och att inte företaget,
eller någon som handlar på deras uppdrag,
har lämnat eller kommer att lämna någon
muta eller annan otillbörlig belöning.
Företagen påminns även om att svensk lag
straffbelägger tagande och givande av muta.
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Ungern fortsätter flyga
svenska stridsflygplan
Den 30 januari 2012 undertecknade
Sverige och Ungern ett förlängt avtal
för Ungerns lease-köp av JAS 39 Gripen. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström och generaldirektör Gyula
Keszthelyi vid Ungerns motsvarighet
till Försvarets materielverk undertecknade det nya avtalet under ceremoniella former på Karlbergs slott.
År 2001 ingicks ett lease-köp-kontrakt mellan
Ungern och Sverige gällande 14 JAS 39 GripFXM tog över
leasingavtalet med
Ungern den 1 januari 2011. Hur var
läget då?
– Det fanns en del
problemområden.
Bland annat producerade Ungern inte den
flygtid de behövde,
vilket delvis berodde
på logistikproblem.
I min tidigare beJoakim Wallin är chef för marknadsfattning på FMV
avdelningen på FXM.
var jag bland annat
ansvarig för Ungernkontraktet, men hade exportfrågor
bara som andrahandsuppgift. I min nya roll på FXM
får jag tvärtom inrikta mig på just exportdelen. FXM
bildades ju för att specifikt fokusera på exportfrågorna.
Vi fick till uppgift att ta fram en åtgärdsplan för att lösa
situationen. Planen togs fram tillsammans med FMV,
Försvarsmakten och Saab, som sedan också sedan ingick
i den arbetsgrupp som skulle åtgärda problemen som
fanns både på svensk och ungersk sida.
Som en av de viktigaste åtgärderna har den svenska
stödgruppen från Försvarsmakten på plats i Ungern
stöttat det ungerska flygvapnet för att skapa bättre
planering och tillgänglighet. Nu är problemen lösta och
Ungern producerar planerat antal flygtimmar. Ungerns
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enplan. Samtliga flygplan levererades under
2006 och 2007. Det nuvarande kontraktet
skulle löpt ut 2016, men 2012 valde Sverige
och Ungern alltså att förlänga samarbetet i ytterligare tio år. Förutom att dela kostnader för
drift, underhåll och utveckling så har länderna gemensamma övningar och annat samarbete. Tillsammans har Sverige och Ungern, i
egenskap av NATO-land, också arbetat med
att föra in NATO-interoperabla funktioner i
Gripensystemet. I avtalet ingår även utbildning för piloter och tekniker i Sverige.
regering har till och med beslutat att delta i NATO:s
luftövervakningsmission i Baltikum med start 2015.
FXM, med dig i spetsen, ledde sedan förhandlingarna om ett förlängt avtal med Ungern.
Vad var det som fungerade bra?
– Det var ett gott samarbete såväl mellan Ungern och
Sverige som med de andra försvarsmyndigheterna i
förhandlingsteamet. Ambassaden och försvarsattachén
var till mycket stor hjälp. Vi fick också bra stöd från både
Saab och Regeringskansliet.
Åtgärdsplanen och förhandlingen är ett mycket bra
exempel på nyttan med att FXM bildades. FXM:s roll
som en liten myndighet som ledde och samordnade de
andra myndigheterna och andra berörda organisationer
mot ett gemensamt mål var av avgörande betydelse.
Detta tillsammans med den samlade expertisen hos
våra försvarsmyndigheter och industri gjorde att alla
åtgärder sedan kunde genomföras med ett väldigt lyckat
slutresultat.
Vad innebär det förlängda samarbetet med
Ungern?
– Det förlängda avtalet innebär bland annat att Sverige
och Ungern fortsätter sitt samarbete och partnerskap.
Tillsammans med Tjeckien och Thailand delar vi på
kostnader som det svenska försvaret annars hade fått
bära ensamt. Det är en stor fördel för alla Gripenländer
att dela på de gemensamma kostnaderna på detta sätt.
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Industriseminarium
i Karlskoga
Ett åttiotal deltagare från 35 olika
företag var på plats när FXM i februari
2012 anordnade ett industriseminarium i Karlskoga. Temat var EU:s och
NATO:s framtida försvarsförmågebehov och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för svensk industri.
Hur utvecklas och styrs framtidens materielprojekt i Europa? Och hur identifieras och
prioriteras kapacitetsbehoven på EU-nivå?
Det var två av de övergripande frågor som
lyftes under seminariet.
Bland talarna fanns dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors, Peter Scaruppe
från Europeiska försvarsbyrån och Karl
Engelbrektsson, svensk representant i EU:s
militärkommitté och i Natos partnerskap
för fred. Deltog gjorde även representanter
från FMV, Försvarsmakten, Vinnova samt
svenska EU-representationen och Natodelegationen. FXM hade även bett ett antal
industriföreträdare att medverka i en paneldebatt där de fick tillfälle att utveckla frågor
av relevans för den europeiska marknaden.

Karin Kronhöffer,
chef för region
Amerika på FXM,
var moderator
under seminariet

Sten Tolgfors, dåvarande försvarsminister talade.

FXM planerar ett nytt seminarium i Karlskoga under 2013 - då på ett nytt tema.
Seminarier och industrisamarbetsdagar
FXM var medarrangör av fyra andra industrisamarbetsdagar under året. Den första anordnade
FXM tillsammans med branschorganisationen
SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, i början
av oktober. Syftet var att öka svenska företags
kunskap om den amerikanska marknaden.
I Australien anordnades den 10 oktober ”SwedenAustralia Defence Day” med målet att främja de
försvarsindustriella relationerna mellan Sverige
och Australien. Värd var Sveriges ambassadör i
Australien och dagen var ett samarbete mellan
FXM, ambassaden, Exportrådet i Sydney och
företagen Saab, BAE Systems och Kockums.
Den 15 november anordnade FXM och SOFF
tillsammans med motsvarande organisationer
i Storbritannien en industridag i London. Två
veckor senare höll FXM och SOFF en liknande
HÄNDELSER 2012

industrisamarbetsdag i den tjeckiska huvudstaden
Prag. Båda dagarna var välbesökta. I Prag deltog mer än 50 representanter från svenska och
tjeckiska företag, myndigheter och försvarsindustriföreningar. Från Sverige deltog representanter
från FXM, FMV, UD, Försvarsdepartementet och
Exportrådet.
Experter från FXM deltog i en rad olika seminarier och debatter under 2012. FXM:s generaldirektör Ulf Hammarström föreläste bland
annat på EDA, Europeiska Försvarsbyråns, årliga
konferens i Bryssel. EU-kommissionen och EDA
arbetar för att skapa en korrekt inre marknad och
konkurrenskraftig försvarsindustri. FXM har under året arbetat aktivt gentemot institutionerna i
Bryssel och stödjer processen. Generaldirektörens
deltagande på EDA:s konferens var ett led i detta
arbete.
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Vind i seglen på MAST
FXM deltog som utställare på den
maritima mässan MAST för att stödja
svensk försvarsindustri och sprida
kunskap om FXM till andra aktörer på
den maritima domänen. MAST gick av
stapeln i Malmö i september.
FXM gav även uppdrag till Försvarsmakten
om deltagande med fartyg och personal. På
FXM:s uppdrag låg till exempel ubåten Halland förtöjd i Malmö. Mer än 1 000 personer
passade på att besöka Halland.
FXM anordnade också en sammankomst med
industrin, FMV, FOI och Försvarsmakten för
att diskutera forskning, IPR (de immateriella
rättigheter som skyddar intellektuellt arbete)
och försvarsexportfrågor. Under MAST var
FXM också värd för en delegation från den
japanska branschorganisationen JADI (Japanese Association of Defence Industries).
Mässan gav många nya kontakter med försvarsindustrin och har också lett till en för-
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djupad samverkan mellan försvarsmyndigheter och försvarsindustrin inom det marina
området. FXM:s avsikt är att fortsätta delta
på MAST för att utveckla vårt nätverk inom
området.
Mässor under året
Förutom MAST har FXM deltagit som utställare på två ytterligare mässor. På flygmässan
Aerospace Forum i Linköping var FXM partner med egen monter. FXM:s generaldirektör
var en av talarna och deltog även i en paneldebatt. På försvarsmässan Eurosatory var
FXM del av en större Sverigemonter tillsammans med branschorganisationen SOFF och
en rad svenska småföretag.
Under 2012 har personal från FXM även
deltagit i en rad andra mässor i olika länder.
I en del fall har syftet varit att samla information och knyta kontakter, i andra fall har
deltagande kommit efter förfrågningar från
försvarsföretag.
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Nya Gripen till Schweiz

Schweiz tidigare flygvapenchef, Marcus
Gygax i samtal med en pilot från Saab

Presskonferens på FXM

Efter intensiva förhandlingar undertecknade FXM och den schweiziska
upphandlingsmyndigheten Armasuisse
i augusti ett ramavtal om Schweiz framtida köp av 22 stycken JAS 39 Gripenflygplan. Ramavtalet gäller Schweiz
köp av nästa generations Gripen, den
så kallade Gripen E.
I slutet av år 2011 beslutade Schweiz om att
förhandla med Sverige om köp av svenska
stridsflygplan, Gripen E. Sedan dess har överläggningar mellan FXM och Armasuisse
pågått. Ramavtalet är en viktig milstolpe
på vägen mot ett kontrakt och var också ett
underlag för politiker i såväl Sverige som
Schweiz att fatta beslut på. Ramavtalet täcker
tre områden. Det första gäller Schweiz anskaffning av de 22 flygplanen. Det andra
området handlar om ett långsiktigt samarbete mellan länderna angående underhåll och
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Flera tusen schweizare
såg Gripen E flyga

vidareutveckling av flygsystemet under hela
dess livslängd. Det tredje området hanterar
att Schweiz hyr 11 svenska Gripenflygplan
under fem år som en introduktion till Gripensystemet och i väntan på leverans av sina
Gripen E-flygplan.
Fördelarna med ett partnerskap mellan
Sverige och Schweiz i köpet av nästa generations JAS 39 Gripen är flera. Köpet blir mer
kostnadseffektivt för båda länder eftersom ett
större antal flygplan köps samtidigt. Gemensamma reparationer och underhåll ger också
besparingar långsiktigt. Att flera länder har
samma typ av flygplan är bra då de även kan
träna tillsammans och dela på utbildningskostnader. Under 2013 förväntas förhandlingarna bli klara. Kontrakt kommer dock inte
att skrivas förrän en eventuell folkomröstning
i Schweiz ägt rum.
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SCAMA AB

“FXM lotsade oss rätt inför
en viktig kunddemonstration”
Scama är ett teknikföretag med 40 års erfarenhet.
Företaget är en komplett systemleverantör av nödsystem för att fånga stridsflygplan och förarlösa flygplan
som får problem vid start eller landning. Scama jobbar i
huvudsak med export över hela världen via ett fyrtiotal
agenter.
Varför sökte ni främjandestöd av FXM?
– För att kunna demonstrera vårt senaste datorstyrda
bromssystem för det amerikanska flygvapnet. Vi var i
behov av en landningsbana under en viss tidsperiod.
Vi hade tidigare utfört tester på en bana men den var
inte längre tillgänglig. Vi saknade information om vilka
banor som var möjliga alternativ och vilka kontaktvägar
som skulle användas.
Vad är era erfarenheter av samarbetet med
FXM?
– Samarbetet har fungerat bra. Vi kontaktade SMEansvarig på FXM för en förfrågan. En officiell hemställan om exportstöd skickades sedan in och vi blev
relativt snabbt anvisade en bana som vi fick tillstånd att
använda.
Vad har inneburit den största nyttan för er med
samarbetet?
– Att vi fick en snabb handläggning och vi kunde därför
driva vårt exportprojekt enligt planerna. Demonstra-

tionen gick bra och vi fick klartecken att gå vidare med
fullskaleprovning i USA.
Hur ser ni på framtida samarbete med FXM?
– Vi ser positivt på det och hoppas att FXM utvecklas
vidare i sin roll och kan vara en viktig kontaktyta för oss
och andra svenska försvarsföretag mot andra myndigheter, mot officiella besökande delegationer och i
bilaterala samarbeten inom försvarsområdet.
Har ni planer på att använda er av oss igen
framöver?
– Vi kommer tillbaka till FXM. Vi har ett kontinuerligt
behov av referenser, intyg och så vidare och att få möjlighet att visa upp våra installationer och demonstrera
nya produkter.

SCAMA AB
Huvudkontor: Väderstad i Östergötland
Omsättning: ca 40 Mkr
Antal anställda: 11
Verksamhet: Utveckling, konstruktion, tillverkning, installation och
försäljning av utrullningshinder
(Aircraft Arrester Systems) för
militära flygplan och
obemannade flygplan (UAV) samt
utrullningshinder för personbilar.

Peter Nydal
Marknadschef

Små och medelstora företag
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FXM antog under året en policy för exportstöd till små och medelstora företag. Enligt
policyn ska stöd anpassas efter småföretagens särskilda behov. FXM arbetar för att
stödja företagens marknadsföring mot exportkunder och bidra med relevant information och utbildning.

förutsättningar till exportaffärer. Vid utländska delegationsbesök har FXM inkluderat
relevanta SME-företag i besöks-programmen.
Stöd med exportfrämjande marknadsaktiviteter riktade mot SME-företag har också
tillhandahållits i anslutning till seminarier,
industridagar och utställningar.

Under året har FXM:s arbete med SMEföretag inkluderat utbildning och information
om förändringar som kan påverka företagens

FXM följer och bidrar till att påverka det
arbete som pågår inom EU och som påverkar
SME-företags förutsättningar att exportera.
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Förfrågningar om exportstöd
En viktig del av FXM:s arbete är att vara
samordnare för den statliga försvarsexportverksamheten. 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. Under 2012 fick FXM
90 förfrågningar om stöd. Av dessa beviljades 76. Av de ansökningar som avslogs var
skälet i nio fall att de inte medförde försvarsnytta och i fem fall återtogs ansökan.
Förfrågningarna gäller allt från stöd av
enskilda experter från FXM i exportsammanhang, till större arrangemang i form

av till exempel förevisningar av svenska
försvarsprodukter och system. Exportstödsuppdrag omfattar ofta andra försvarsmyndigheter som Försvarsmakten, FOI och FMV.
Samverkan med försvarsindustrin har fortsatt utvecklas under 2012. Detta har lett till
att FXM och industrin har blivit bättre på att
planera och samordna aktiviteter på ett effektivare sätt. FXM har under året även fördjupat dialogen med företag kring vilken typ av
stöd FXM kan ge och vilka möjligheter till
samverkan som finns. Detta har bidragit till
en ökad förståelse för FXM:s roll och underlättat hanteringen av inkomna förfrågningar
från industrin.

SAAB AERONAUTICS

“Viktigt att svenska staten
ger stöd”
Ann-Cristin Adolfsson är kommersiell chef för Saabs
affärsområde Aeronautics. Affärsområdet arbetar med
produkter inom flygområdet, däribland JAS 39 Gripen,
Neuron och Skeldar. Affärsområdet arbetar också med
civila produkter på flygområdet gentemot t ex Boeing
och Airbus.
Vad innebär den största nyttan av att samarbeta
med FXM?
– FXM är en fokuserad organisation som arbetar för att
ta tillvara affärsmöjligheter som gynnar både svensk
industri och staten. Det är viktigt för Saab att det finns
en samlande punkt som fokuserar och håller ihop från
svensk sida när det gäller exporten. Om vi tar Brasilien som ett exempel där vi som relativt liten spelare
konkurrerar med franska och amerikanska aktörer med
enorm uppbackning, så är det viktigt att svenska staten
ger stöd. Det ger oss samlad kompetens och styrka och
vi har ju också visat att vi klarar oss bra i konkurrensen,
inte minst med Schweiz som exempel.
Ge exempel på hur du och din avdelning samarbetar med FXM.
– Vi inom Saab Aeronautics samarbetar naturligtvis
framför allt med FXM i samband med Gripen-affärer.

HÄNDELSER 2012

Det sker i samband med att Saab bedriver marknadsföringskampanjer riktade till andra länder.
Där får vi stöd av FXM. Schweiz har förstås varit ett
spännande samarbetsprojekt där vi arbetat tillsammans med FXM under 2012. Det arbetet fortsätter vi
nu tillsammans för att säkerställa affären. Förutsatt att
affären slutförs kommer vi ha ett svenskt samarbete på
långt mer än 30 år framför oss. FXM äger även Gripenkontrakten med Thailand, Ungern och Tjeckien, där vi
också samarbetar.
Hur ser du på framtida samarbete med FXM?
– Vi ser flera affärsmöjligheter runtom i världen och det
är för oss viktigt att bibehålla och fortsätta utveckla det
samarbete vi har med FXM idag.

SAAB Aeronautics
Aeronautics är ett av Saabs sex
affärsområden
Huvudkontor: Linköping
Antal anställda: ca 3 000
Produkter och lösningar:
t ex stridsflygsystemet Gripen, det
obemannade helikoptersystemet
Skeldar och luftburna missilsystem. Underleverantör till kommersiella flygproducenter såsom
Boeing och Airbus.

Ann-Cristin Adolfsson
Kommersiell chef
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Uppdragsförsäljning

Bättre begagnat
FXM ansvarar för att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Det gäller
allt från spadar till stridsbåtar. Under
2012 gjordes 32 olika försäljningar till
ett värde av cirka 54 miljoner kronor.
Till de största affärerna hörde avyttring av
arbetsfordon till den danska försvarsmakten,
försäljning av en Stridsbåt 90 till Dockstavarvet och i december blev försäljningen av
10 stycken helikoptrar, så kallade
Helikopter 4, till ett amerikanskt företag klar.
De är de helikoptrar många kommer ihåg
från ubåtsjakten i Hårsfjärden på 1980-talet.
Helikopter 4
Eftersom Försvarsmakten förnyar sin helikopterflotta fick FXM i uppdrag att sälja den
gamla Helikopter 4-flottan. FXM gick ut med
en intresseförfrågan på öppna marknaden.
I maj erbjöds de potentiella köparna att inspektera helikoptrarna som fanns i Linköping
och Ronneby. Därefter bad FXM om anbud.
När anbudstiden gått ut utvärderade personal på myndigheten inkomna bud och
valde det som bäst gynnade Försvarsmakten.
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Kriterierna är främst ekonomiska men
även praktiska frågor rörande till exempel
avhämtning kan spela roll.
Därefter förhandlades och skrevs ett
kontrakt med den anbudsgivare med det
bästa anbudet, i detta fall det amerikanska
företaget Columbia Helicopters.
Parter i projektet har förutom FXM varit
representanter för Försvarsmakten samt
svenska ambassaden i Washington som
skött nödvändigt pappersarbete med
myndigheter i USA. Genom försäljningen
får Försvarsmakten en inkomst och slipper
dessutom kostnad för skrotning av
helikoptrarna.

Visste du att…

Det svenska försvaret fick några av de allra
första Vertol 107 som tillverkades. Den
första svenska leveransen skedde redan
1963 till F8 i Barkarby.
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Styrning och inriktning
FXM:s inriktnings- och analysverksamhet har stärkts under 2012. Myndigheten tar fram ett årligt inriktningsdokument i dialog med berörda
myndigheter och företag.

för FXM:s verksamhet och en utgångspunkt
för dess planering. Den gäller inte enbart
FXM:s egna resurser, den styr och prioriterar
även samverkande myndigheters resurser för
exportfrämjande.

Genom att fastställa en inriktning och göra en
prioritering av marknader och system stöds
de exportmöjligheter som ger mest nytta för
det svenska försvaret. Inriktningen är central

Genom myndighetens inriktnings- och
prioriteringsarbete identifieras länder som
kan skapa nytta för det svenska försvaret om
samarbete inleds.

Tre frågor till Fredrik Nilsson,
policychef på strategiavdelningen
FXM tar årligen

fram ett inriktningsdokument
till grund för
myndighetens
verksamhet.
Varför det?
– Genom att ta
fram en inriktning
ser vi till att vi
arbetar med rätt
saker, det vill säga
att vi stödjer de
exportmöjligheter som ger mest nytta för det
svenska försvaret.
Inriktningen är central för oss och är en
utgångspunkt för planeringen av vår verksamhet. Den gäller inte enbart FXM:s egna
resurser, den styr och prioriterar även våra
samverkande myndigheters resurser för exportfrämjande.
Hur tar strategiavdelningen fram inriktningen?
– Vi har fört samtal med försvarsindustrin och
branschorganisationer och tillsammans med
dem identifierat exportmöjligheter där företagen ser behov av stöd från myndigheten. FXM
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har utgått från de behoven och 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.
Vi 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. Syftet med inriktningen är också att samordna exportfrämjandet och att utarbeta marknadsstrategier för
produkter och system som är aktuella för flera
marknader samtidigt.
Kan du kort nämna något ur inriktningen som blir särskilt viktigt för FXM
2013?
– Inriktningen som sådan är viktig för vår
verksamhet. Efterfrågan på statens medverkan i främjandet av försvarsexport ökar. Det
leder i sin tur till ett behov av tydliga prioriteringar, annars riskerar vi att arbeta ostrukturerat och ”springa på alla bollar”.
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Kontakta
FXM
Försvarsexportmyndigheten
Besöksadress:
Östermalmsgatan 87C, 4 tr
114 59 Stockholm
Postadress:
Box 56081
102 17 Stockholm
Telefon: 08-587 13 300
www.fxm.se
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