FXM – Försvarsexportmyndigheten
Export och internationellt samarbete för framtidens försvar.

Händelser

2013

Detta är Försvarsexportmyndigheten
Försvarsexportmyndigheten är en civil myndighet som bildades den
1 augusti 2010 som en försvarsmyndighet till nytta för försvaret.
Myndigheten leds av en generaldirektör.

Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja
svensk försvarsexport – när den är av försvarspolitiskt
intresse. Myndigheten främjar genom försvarskompetens.
Myndigheten stödjer företags försvarsnyttiga export
och företräder staten vid försvarsexportaffärer och annan
försäljning.
Inom ramen för exportstöd leder FXM exportfrämjande
verksamhet i samverkan med andra myndigheter och
försvars- och säkerhetsindustrin. Vi främjar export från både
de större företagen som från små och medelstora företag.
Främjandet omfattar förutom försvarsmateriel,
även export av militär teknologi för civila ändamål
eftersom militär teknik ofta måste användas även i civila
sammanhang för att vara lönsam för företagen.
Det är Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som
granskar och kontrollerar försvarsexporten. FXM främjar
endast när ISP bedömt en eventuell export som möjlig.
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Vårt uppdrag är att främja
svensk försvarsexport
– när den är av försvarspolitiskt intresse.
På www.fxm.se kan du läsa
mer om myndigheten. Under
fliken Publikationer hittar du
Årsredovisning 2013.
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Generaldirektören har ordet

FXM – ETT åR äLDRE,
ETT åR ERFARNARE
2013 blev ett år med bland annat intensiva förhandlingar om JAS 39 Gripen,
utveckling av interna processer och intressanta antikorruptionsdiskussioner. Flera
länder avser också att söka kopiera bildandet av FXM för att stödja sina exporter.

Försvarsmaktens uppgifter är att värna vår
suveränitet, våra suveräna rättigheter och nationella
intressen, förebygga och hantera konflikter och
krig samt skydda samhället och dess funktionalitet
genom stöd till civila myndigheter – på egen hand
eller i samverkan med andra.
Sverige har en kompetent försvarsindustri som
levererar högteknologiska system i många fall till
Försvarsmakten och med dessa ska man kunna
utföra sina uppdrag på säkraste och mest effektiva
sätt. Företagen är därmed en del i leveransen av
försvarsförmåga.
Få länder – om ens något – har idag möjlighet att
på egen hand upprätthålla en omfattande nationell
försvarsindustri. Det gäller givetvis även Sverige.
Det behövs så långt som möjligt öppna marknader
och konkurrens för att långsiktigt upprätthålla en
industriell bas.
Genom export och internationella samarbeten
och genom att använda samma system i olika länder
skapas möjligheter till samarbetsorienterade och
kostnadseffektiva försvar – på land, till sjöss och
i luften. Det är här Försvarsexportmyndigheten

Generaldirektör
Ulf Hammarström
Har arbetat som departementsråd
vid Försvarsdepartementet, som
minister vid Sveriges ständiga
representation vid EU och som
direktör för Industri och Marknad
inom Europeiska försvarsbyrån
(EDA) i Bryssel 2004-2009. Utsågs
2009 att utreda bildandet av
Försvarsexportmyndigheten.
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kommer in. Som en stödmyndighet till
Försvarsmakten arbetar vi för att öka försvarsnyttig
export och samarbete med andra länder till nytta för
Sveriges försvar.
Exportens betydelse framhävs alltmer inom
alla försvarsindustrinationer. Bildandet av FXM
uppmärksammas mer och mer i omvärlden, både i
och utanför Europa. Flera länder har hört av sig och
efterfrågat erfarenheter och avser kopiera FXM.
En komplimang i sig, men även ett tecken på en
hårdnande konkurrens på en redan tuff marknad.
Året på FXM har inneburit mycket, hårt och
allt intensivare arbete. Vi har haft förhandlingar
med Schweiz och Tjeckien om deras respektive
Gripenkontrakt. De svenska försvarsmyndigheterna
har i samarbete levererat plan till Thailand och
utvecklat vårt samarbete med det thailändska
flygvapnet. Singapore har fått en leverans av en
svensk ubåt, och på så sätt kunnat fortsätta sitt
engagemang för fria och säkra handelsvägar i det, för
i princip alla länder, viktiga Malackasundet.
Precis innan 2013 års slut fick vi en glad nyhet
från Brasilien som valt att gå vidare med Saabs
offert av nästa generation av Gripen. Ett fantastiskt
betyg för Sveriges eget val av Gripensystemet, dess
förmåga in i framtiden, och framförallt för svensk
industrikompetens och dess konkurrenskraft. I
skrivande stund undersöker vi på FXM, efter en
förfrågan från Brasilien, möjligheterna för svenska
staten att bistå med den nuvarande Gripenversionen
Gripen C/D till Brasilien, medan landet väntar på
leverans av det nya flygsystemet.
FXM har blivit ett år äldre och ett år erfarnare.
Resultatet från den avnämarundersökning vi har
genomfört, visar att man uppfattar att vår existens

”Jag tycker att vi ska göra
antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga.
Att varumärket Sverige står för omutlig.”

är viktig, har givit exportfrågorna mer tyngd och
ett försvars- och säkerhetspolitiskt sammanhang.
Skapandet av myndigheten uppfattas ha tydliggjort
försvarsmyndigheternas roller och skapat en
helhetssyn på exportfrågorna. Vårt inriktningsarbete
uppskattas särskilt eftersom det ger en strategisk
överblick och prioritering över system och
marknader till stöd för allas verksamheter.
Men alla är ännu inte nöjda med våra insatser
och vi är inte färdigutvecklade. Våra avnämare
ser potential för utveckling, framförallt avseende
främjande på mark- och sjösidan och i hur vi arbetar
med små- och medelstora företag. Vi har fått många
förslag på hur vi kan förbättra verksamheten och
det är något vi tar till oss. Jag och min ledningsgrupp
arbetar med det som en prioritet.
Under året har vi även haft tillfälle att arbeta med
Utredningen om export av krigsmateriel, KEX. Vi ser
positivt på en översyn av exportkontrollregelverket.
Det är viktigt att regelverket följer de existerande
värderingarna så att även den verksamhet FXM
bedriver är tydligt och demokratiskt förankrad.
Jag följer utredningens arbete med stort intresse
och vi bidrar på de sätt vi kan med underlag till
utredningen.
Genom vårt årliga seminarium i Karlskoga,
Försvarsexportdagen, har vi ytterligare
bidragit till att öka kunskapen om kopplingen
mellan försvarsexport och vår försvars-

På Försvarsexportdagen var
försvarsminister
Karin Enström en
av talarna.

och säkerhetspolitik. 2013 var temat
Europeisk konkurrenskraft och nyttan med
försvarsexport. Försvarsexportdagen har också i
avnämarundersökningen bemötts mycket positivt
och vi avser fortsätta traditionen. Det är en viktig
dialog, men även en del i ökad transparens om hur
denna sektor fungerar.
Jag gläder mig även åt det kontinuerliga preventiva
arbete som försvarsföretagen och vi på myndigheten
bedriver mot korruption. Utbildning, dialog
och internt arbete är viktiga delar för att bevara
medvetenheten om frågorna, även i vardagen.
Engagemanget vid det antikorruptionsseminarium
vi arrangerade tillsammans med Folk och
Försvar, SOFF och Transparency International
är ett exempel på det. Jag tycker att vi ska göra
antikorruptionsarbetet till en svensk profilfråga. Att
varumärket Sverige står för omutlig. Ett av skydden
mot korruption är nämligen att ha ett varumärke där
man uppfattas som transparent och omutlig.
Ju renare konkurrens, desto bättre för någon som
tillverkar högteknologiska och kostnadseffektiva
kvalitetsprodukter på det sätt som Sverige gör.
Med det sagt hoppas mina medarbetar och jag
på ett år där vi kan stärka främjandet och att vi
tillsammans med industrin kan skapa ännu större
försvarsnytta för Sverige.
Ulf Hammarström
Under en
presskonferens i
Bryssel i juni
introducerade EDA
en ny databas för
övertaligt
försvarsmateriel,
e-QUIP.
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Viktiga händelser 2013

JORDEN RUNT FÖR
EXPORT OCH SAMARBETE

Seminarier, mässor, uppvisningar, presentationer, föreläsningar och ceremonier. 2013 var ett år
med både bredd och djup, med utveckling och interaktion. FXM arbetar jorden runt för export och
internationellt samarbete till nytta för Sveriges försvar. Här ett axplock av våra aktiviteter 2013.

Januari
Future Forum Berlin
1 FXM talade om
statligt engagemang
och stöd för
försvarsexport på Future
Forum i Berlin, Tyskland.

Aero India 2013
2 FXM deltog på
konferensen och
flyguppvisningen Aero
India 2013 i Bangalore.

Seminarium om Polen
4 FXM anordnade
seminarium i
Warszawa, Polen
för företag och
försvarsattachéer för
FXM besökte IDEX
att dela kunskap om
3 En delegation från
Polen och samordna
FXM besökte IDEX i
exportaktiviteter riktade
Abu Dhabi, en av världens
mot landet.
största mässor för marina
system.

April
överlämnande av ubåt
7 FXM deltog på en
Commissioning
Ceremony i Singapore för
ubåten RSS Swordsman.

Februari

Delegation till Brasilien
8 En delegation från
FXM deltog på
säkerhetsmässan LAAD i
Brasilien.
Slovakisk konferns
9 FXM deltog på
den försvars- och
säkerhetspolitiska
konferensen GlobSec i
Bratislava, Slovakien,

Maj
Samarbete Thailand
10 En delegation från det
thailändska flygvapnet
besökte FMV, FXM och
Försvarsmakten för ett
styrgruppsmöte. Läs mer
på sidan 20.

Kanadaseminarium
11 FXM arrangerar ett
seminarium för
industrin om Kanada som
marknad. Läs mer på
sidan 16.

Maritimt i Singapore
7 FXM närvarade på den maritima mässan IMDEX
i Singapore tillsammans med delegationer från
Försvarsmakten och FMV.

Juli
Intensiv Almedalsvecka
12 FXM:s generaldirektör
deltog bl.a. på
seminariet Utfrågning av
försvarsindustrin som
Teknik & Säkerhetsforum
arrangerade.
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Augusti
Gripen i Slovakien
9 FXM närvarade på
Sliac Air Fest i
Slovakien. Försvarsmakten var på plats med
Gripen C/D-flygplan,
enligt uppdrag från FXM.

Mars
Besök från Bulgarien
5 FXM besöktes av det
bulgariska
försvarsministeriet, som är
intresserade av
Gripensystemet för sin
kommande upphandling.

Svenskt i Malaysia
6 FXM samordnade
svenskt deltagande
med delegationer från
FMV och Försvarsmakten
på mässan LIMA i
Malaysia.

Juni
Försvarsexportdagen
12 FXM arrangerade för
andra året i rad
seminarium i Karlskoga på
temat Europeisk
konkurrenskraft och
nyttan med försvarsexport.
Läs mer på sidan 10.

EDA lanserar e-QUIP
13 FXM deltog när EDA
lanserade en ny
databas för övertaligt
försvarsmateriel, e-QUIP, i
Bryssel, Belgien.

FXM på MAST
4 FXM deltog med
monter
på den maritima
konferensen MAST i
Gdansk, Polen.
Försvarsmakten deltog
med fartyg på uppdrag av
FXM. Läs mer på sidan
13.
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September
Beslut i Schweiz
14 Det schweiziska
parlamentet
godkände landets köp av
22 stycken JAS 39
Gripen. Läs mer på sidan
20.

Offert till Tjeckien
16 Tjeckiens regering
godkände FXM:s
offert om att leasa 14
stycken JAS 39 Gripenflygplan i ytterligare 14 år.
Läs mer på sidan 20.

Oktober
Besök från Danmark
18 En dansk delegation,
ledd av
försvarsminister Nicolai
Wammen, besökte FXM
för att informera sig om
JAS 39 Gripen. Läs mer
på sidan 20.

Leverans till Thailand
10 Sex Gripenplan
Exportkontroll i USA
leverades till Thailand.
15 På uppdrag av FXM
arrangerade
Sverigemonter på DSEI
MoU-kontoret i
FXM med17
FXM på ComDef
Washington D.C., USA
arrangerade
15 På partnerSverigemontern på en av ett seminarium om den
konferensen Common världens största
amerikanska
Defence i Washington
exportkontrollförsvarsmässor, DSEI i
D.C. talade FXM om
lagstiftningen.
London, Storbritannien.
vikten av internationellt
Läs mer på sidan 14.
samarbete och industriell
konkurrenskraft.

NATO-dagar i Tjeckien
16 FXM deltog på
NATO-dagarna i
Ostrava, Tjeckien.
Höjdpunkten var en
lufttankning av tjeckiska
Gripenflygplan med en
svensk Hercules.

November
Arbetsmarknadsdag
12 FXM deltog med
monter och talar på
Försvarshögskolans
arbetsmarknadsdag.
Antikorruption
12 Tillsammans med
bland annat
Transparency
International arrangerade
FXM seminarium mot
korruption. Läs mer på
sidan 10.

Försvarsföretagsdagar
12 På SOFF:s årliga
Försvarsföretagsdagar pratade FXM om
bland annat exportfrämjande. Läs mer på
sidan 11.

December

Samordning Australien
19 FXM samordnade
svenska myndigheters Brasilien väljer Gripen
deltagande på mässan
8 Under året genomförde FXM främjandeåtgärder
Pacific 2013 och Sea
gentemot Brasilien. I slutet av året gjorde Brasilien
Power Conference i
ett typval och gick vidare med Saabs offert på 36
Sydney, Australien.
Gripenplan. Läs mer på sidan 21.
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Seminarier och
INDUSTRIDAGAR
Förändringar i vår omvärld som politiska
händelser, ekonomiska fluktuationer
och lagändringar påverkar villkoren och
förutsättningarna för exportaffärer. FXM
anordnar seminarier för att öka kunskapen
om olika frågor och länder med målet
att bidra till företagens försvarsnyttiga
exportaffärer.

Försvarsexportmyndigheten––Händelser
Händelser2013
2013
88 Försvarsexportmyndigheten

Bilden visar panelen under
Försvarsexportdagen 2013 i Karlskoga med
bland andra FMV:s generaldirektör Lena
Erixon, försvarsminister Karin Enström
och Joaquim Nunes de Almeida, direktör på
EU-kommissionen.

Försvarsexportmyndigheten––Händelser
Händelser2013
2013 99
Försvarsexportmyndigheten

Fullsatt hörsal i samband med FXM:s årliga seminarium i Karlskoga.

Försvarsexportdagen 2013 ägde rum på Bofors Hotel.

Försvarsminister Karin Enström i samspråk med FXM:s Ulf Hammarström
och Karin Kronhöffer inför FXM:s seminarium i Karlskoga.

Moderator för Försvarsexportdagen var Annika Nordgren Christensen.

Nätverksträff i samband med Försvarsexportdagen.

Panel under FXM:s seminarium i Karlskoga, med bl.a.
Karin Enström, Joaquim Nunes de Almeida och Jan Pie från SOFF.

Seminarier och industridagar

Vårt engagemang
är vår styrka
Föreläsningar, konferenser och seminarium är viktiga inslag i myndighetens
verksamhet, både för förankring och förståelse. FXM:s årliga Försvarsexportdag
är ett exempel på arrangemang som syftar till att gagna försvarsnyttan.

För andra året i rad anordnade FXM Försvarsexportdagen i Karlskoga för industrin. årets
tema, Europeisk konkurrenskraft och nyttan med
försvarsexport, bidrog till tydliggörandet av
kopplingen mellan försvarsexport och svensk
försvars- och säkerhetspolitik. Första årets
tema handlade om EU:s och NATO:s framtida
försvarsförmågebehov och vilka utmaningar och
möjligheter det innebär för svensk industri.

Speciellt inbjudna var försvarsminister Karin
Enström och EU-kommissionens direktör Joaquim
Nunes de Almeida. Bland talarna fanns även FMV:s
generaldirektör Lena Erixon, generalmajor Dennis
Gyllensporre, chef för inriktningsavdelningen på
Försvarsmakten, och industrirepresentanter, bland
andra TKMS:s VD Ola Alfredsson. FXM planerar ett
nytt seminarium i Karlskoga under 2014 – då på ett
nytt tema.

Uppemot hundra deltagare från både industrin och
från andra myndigheter var på plats där det utöver
föreläsningar även fanns möjligheter att nätverka.

Tillsammans med Transparency International,
Folk och Försvar samt branschorganisationen
SOFF anordnade FXM i oktober ett seminarium
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FXM-seminarium på Karlberg om Kanada.

Ulf Hammarström talar om internationellt samarbete
och konkurrenskraft på anrika National Press Club i
Washington D.C.

Seminarium om korruption tillsammans med bland andra
Mark Pyman från Transparency International.

FXM:s Marcus Hallberg föreläser på
Försvarshögskolans arbetsmarknadsdag.

om korruptionsrisker inom försvarsindustrin.
Ett hundratal åhörare var på plats och seminariet
uppmärksammades bland annat i fransk press.
Seminariet hölls i Stockholm.
Under seminariet berättade det globala nätverket
Transparency International om det arbete
som organisationen bedriver mot korruption
och för ökad transparens i försvarssektorn.
Bland annat har organisationen fokuserat på
antikorruptionsprogram hos världens största
tillverkare av försvarsmateriel. Transparency
Internationals representant Mark Pyman gav några
tips på hur företag bör arbeta mot korruption.
Det är bland annat viktigt att de högsta cheferna i
företagen kraftfullt visar att det är nolltolerans mot
korruption som gäller.
FXM:s generaldirektör deltog på
antikorruptionsseminariet i en paneldiskussion
tillsamms med representanter från SOFF och FMV.
Panelen var enig om att antikorruptionsfrågor och
diskussioner kring etik måste hållas vid liv och att
marknadens karaktär, med mycket stora affärer,
ökar risken för korruption. Engagemanget och den
fullsatta lokalen vittnade om vikten och intresset

I Almedalen deltog FXM på seminariet
”Utfrågning av försvarsindustrin: Hur går försvarsmaterielaffärer till?”

FXM:s Joakim Wallin och Karin Kronhöffer på Försvarsföretagsdagarna.

för frågorna kring korruption. Diskussionen om
hur vi blir ännu bättre på att arbeta mot korruption
kommer att fortsätta.
I maj anordnade FXM ett seminarium för
myndigheter och företag om Kanada som
potentiell marknad och den kanadensiska statliga
upphandlingsprocessen. Syftet med seminariet var
att sprida information om och diskutera möjligheter
på den kanadensiska marknaden. Bland talarna fanns
FXM:s marknadschef Joakim Wallin som berättade
om det proaktiva arbete som myndigheten gör,
utifrån de signaler som industrin ger.
FXM har under året också haft möjlighet att
vara talare i internationella sammanhang, som
exempelvis den årliga partnerkonferensen
Common Defence i Washington D.C. och på DSEImässan i London. Under året deltog FXM även
på Försvarsföretagsdagarna, Förvarshögskolans
arbetsmarknadsdag och i Almedalen. Sammanhang
som FXM deltagit i tidigare år.
FXM kommer fortsätta att vara aktiva i
seminariesammanhang, både som arrangörer och
som talare - debatten är viktig för förankring och
förståelse.
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EXPORTFRäMJANDE
VERKSAMHET

Inom ramen för exportstöd
leder Försvarsexportmyndigheten
exportfrämjande verksamhet i samverkan
med andra myndigheter och försvars- och
säkerhetsindustrin. FXM främjar export
från såväl de större företagen som från
små och medelstora företag.

12 Försvarsexportmyndigheten
Försvarsexportmyndigheten –– Händelser
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Främjandet omfattar, förutom försvarsmateriel, även export av militär teknologi
för civila ändamål, eftersom militär
teknik ofta måste användas även i civila
sammanhang för att vara lönsamma för
företagen.

FXM deltog med en monter på mässan MAST
(Maritime Security, Maritime Systems and
Maritime Technology) 2013 i Gdansk, Polen. Mässan
var inriktad på maritim säkerhet och försvar och
pågick från 4 juni till 6 juni. Även Försvarsmakten

var, efter uppdrag av FXM, på plats med en korvett
av Visbyklass (bilden) som mässdeltagarna fick
besöka. Ombord demonstrerade företag från den
svenska industrin sina produkter.

Försvarsexportmyndigheten––Händelser
Händelser2013
2013 13
13
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Exportfrämjande verksamhet

Närvaro i samarbete
med industrin
Försvarsexportmyndighetens uppdrag är att främja svensk försvarsexport – när
den är av försvars- eller säkerhetspolitiskt intresse. Att samordna svenska intressen
i samband med mässor världen över är ett viktigt inslag i vår verksamhet.

Enligt FXM:s uppdrag ska myndigheten främja
svenska företags exportaffärer i försvarssektorn
– förutsatt att det finns en nytta för det svenska
försvaret.
FXM leder de svenska försvarsmyndigheternas
deltagande i exportrelaterad verksamhet och har
en samordnande roll. Exempel på aktiviteter är
deltagande vid mässor eller andra aktivitet i Sverige
eller i andra länder som skulle kunna vara intressanta
för industrin. Uppdraget spänner från enskilda
medarbetares stöd i exportsammanhang till större
arrangemang där till exempel uppdrag ges åt andra
myndigheter – Försvarsmakten, FMV eller FOI – att
stödja försvarsindustriaktiviteter med exempelvis
erfarenhetsbeskrivningar, produktdemonstrationer
eller specialistkunskaper.
Att samordna mässor innebär även direkta
förberedelser genom att besöka representanter

för försvarsindustri och koordineringsmöten med
företrädare från till exempel försvarsindustrin,
Försvarsmakten och svenska ambassader.
I en ekonomiskt ansträngd tid blir statens
förmåga att prioritera sin resursanvändning allt
viktigare. Främjandet kan exempelvis innebära att
uppdra åt andra myndigheter att hyra ut skjutfält,
testanläggningar och materiel.
Myndigheten stöder, förutom de stora
försvarsföretagen, även små och medelstora
företag. Bland annat eftersom dessa är viktiga
underleverantörer till de större materielsystemen.
Målet för FXM:s stöd till små och medelstora
företag är att öka företagens försvarsnyttiga export.
Ett exempel på exportfrämjande verksamhet under
2013 var DSEI-mässan i London.

Hallå där, Per Ennerfors
... som är vice VD på Polyamp AB.
Vad för marknadsaktivitet genomförde
ni på DSEI?
Vi genomförde en aktivitet ombord på
minröjningsfartyget Vinga, där vi hade
material om våra minskydd för fartyg
och utrustning för uppmätande av signaturer under
vatten. Dessutom finns vi ombord med system på fartyg
hos U.S. Navy och Nato Navies.
Hur viktig är den typen av aktivitet för er?
Vi har tidigare haft egen monter på DSEI och bedömde att
en marknadsaktivitet ombord på ett av marinens gästande
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fartyg var det bästa för oss denna gång. Det viktiga var att
visa upp sig, möta kollegor i branschen och förnya sina
kontakter med respektive deltagande myndighet, framför
allt utländska myndigheter, då vi på Polyamp har över 95
procent export. Aktiviteten gav mersmak och klart bättre
än att ha en monter på mässan.

Hallå där, Göran Lindgreen
... som var FXM:s koordinator för mässan DSEI i
september 2013.
Vad är DSEI?
DSEI, Defence & Security Equipment
International, är en försvars- och
säkerhetsmässa, en av världens största,
med runt 30 000 besökare.

Statssekreterare Carl von der Esch, till höger, besöker Sverigemontern på DSEI i London. I
förgrunden FXM:s strategichef och ställföreträdande generaldiektör Peter Göthe.

Vad var syftet med FXM:s närvaron på DSEI?

Någon mer aktivitet?

Syftet var att profilera och främja den svenska
försvarsindustrin internationellt. Ett delsyfte var även att
utveckla kontakterna mellan Sverige och Storbritannien.

FXM höll även ett anförande som lyfte fram den svenska
industrin höga kvalitet och kostnadseffektivitet. Två
parametrar som är av stor vikt för att skapa en bättre
operativ förmåga.

Vad var FXM:s roll?
Inför och under mässan var FXM samordnande
för delegationerna från och representanterna för
Utrikesdepartementet, ambassaden i London,
Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets
forskningsinstitut, FMV och branschorganistaionen
SOFF.

Hur tycker du att det gick?
FXM:s deltagande vid mässan har i sin helhet varit lyckad.
Koordineringen har gått smidigt tack vare ett stort
engagemang från deltagande delegationer.
Hur har återkoppling varit?
Vi har fått mycket god återkoppling från industrin. Att
samordna har stora fördelar för alla intressenter. Vi går
nu vidare med att utveckla detta koncept som visats sig
fungera.

Besökarna på DSEI hade möjlighet att gå guidade rundvandringar ombord på HMS Vinga.

Vad innebar det i praktiken?
Ett viktigt inslag under DSEI var den svenska marinens
minröjningsfartyg Vinga. Besökarna på DSEI hade
möjlighet att gå en guidad rundvandring ombord på Vinga,
där kunde de se olika komponenter, stort som smått, som
kommer från den svenska försvarsindustrin. Ett mycket
bra tillfälle att visa upp den svenska industrin.

Sverigemontern på DSEI.
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Exportfrämjande verksamhet

ökad kunskap
om Kanada
Försvarsexportmyndighetens exportfrämjande verksamhet kan gälla olika aktiviteter.
Oftast uppstår det initiala intresset för en aktivitet ur dialogen med industrin. Ett
exempel på det är arbete som gjordes mot den kanadensiska marknaden.

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

Bland talarna på informationsseminariet fanns FXM:s Jonas Waltari (bilden), Paula Wennerblom på
Utrikesdepartementets Amerikaenhet, överstelöjtnant Johnny Börjesson på Försvarsmakten och
representanter från industrin.

Hallå där, Jonas Waltari
... som är projektledare Mark, Region
Amerika på FXM och ansvarade för
Kanadainitiativet.
Varför intresset för Kanada?
Det var ett land som kom upp i
dialogen med företagen. Ett land med
många kulturella likheter med Sverige och med en rad
omfattande försvarsprojekt framför sig. Landet är också
intressant bland annat på grund av deras relation med USA
och med deras närhet till Arktis.
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Hur har återkopplingen på initiativet varit?
Eftersom intresset är sprunget ur dialogen med industrin
har återkopplingen genomgående varit god. Kanada
har en komplicerad upphandlingsprocess. Det låg en
stor utmaning i att göra den begriplig. Den typen av
kunskapsdelning är värdefull för alla inblandade även för
oss på FXM.
Vad händer nu?
Nu hoppas vi att företagen fortsätter engagera sig på den
kanadensiska marknaden. Vi har nu en mycket djupare
kunskap och förståelse för landet, och vi på FXM stödjer
gärna företags engagemang i Kanada.

Försäljning av övertaligt materiel

ÖverskottsMArknad
för försvarsmateriel
Försvarsexportmyndigheten ansvarar för att sälja Försvarsmaktens
övertaliga materiel. Det gäller allt från spadar till helikoptrar. Under 2013
gjordes 23 olika försäljningar till ett värde av cirka 28 miljoner kronor.

Under 2013 genomförde FXM 23 olika
överskottsförsäljningar. Som exempel på
försäljningar kan nämnas Stridsbåt 90 H,
försöksfartyg Sökaren samt försäljning i samband
med den pågående avvecklingen av Försvarsmaktens
engagemang i Afghanistan.
Värdet på försäljningarna under 2013 var
27,7 miljoner kronor. Nettointäkterna från
försäljningarna går tillbaka till staten, och av dessa
får Försvarsmakten, på årsbasis, disponera 20
miljoner kronor.
Under 2013 inleddes det samarbete med
den kommissionär som FXM slöt avtal med i
december 2012. Avtalet gäller försäljning av främst
mängdmateriel och fordon och syftet med avtalet
med kommissionären var att ledtiderna från
uppdrag till upphämtning skulle kortas och att
Försvarsmakten förrådsytor skulle frigöras snabbare.
Under 2013 lämnade myndigheten sex uppdrag till
kommissionären.

Försvarsexportmyndigheten ansvarar för försäljning
och upplåtelse av sådan materiel hos myndigheter inom
försvarssektorn som inte längre behövs för statens
verksamhet eller som har blivit obrukbar.

I samband med att
Sverige avslutade sitt
uppdrag inom Kosovo
Force (KFOR) avyttrades
under 2013 de kvarvarande
byggnaderna i Kosovo.

Hallå där, Ulrika Nyback
... som är sammanhållande projektledare på FXM för försäljning av
övertalig materiel.
Hur är intresset för försvarets
övertaliga material?
Intresset är stort. Vi får kontinuerligt förfrågningar om
svenskt övertaligt materiel.
Hur står sig svenskt övertalig
materiel på marknaden?
Det står sig mycket bra på marknaden. Vi får ofta höra
att svenskt materiel är väl omhändertagen och välskött.
Bra underhåll av försvarsmaterial är givetvis viktigt vid
försäljning.

Försäljningen av fartyget Fårösund genomfördes under hösten 2013.
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GRIPENåRET 2013
FXM ansvarar för de statliga Gripenkontrakten som Sverige har med Ungern,
Tjeckien och Thailand. Myndigheten
förhandlar även med Schweiz om landets
upphandling av 22 stycken Gripen E och
hyra av Gripen C/D.

18
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6 000
stridsflygplan

kommer att behöva ersättas under de kommande 20
åren på den globala marknaden. (källa: IHS Jane´s 360)
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Gripenåret 2013

Händelserikt 2013
för Gripen
Med framgångar i utvärderingsprocessen i både Schweiz och Brasilien har stridsflygplanet
JAS 39 Gripen stärkt sin ställning som ett konkurrenskraftigt alternativ för flygvapen
världen över. Dessutom har Thailand har fått leverans av sina sista Gripen.

3 september

levererades de tre sista Gripenplanen, av totalt tolv, till Thailand.

11 september

godkände Tjeckiens
regering FXM:s offert.

Thailand Under året har FMV, på uppdrag av FXM,
levererat sex stycken JAS 39 Gripenplan till Thailand.
Landet har totalt tolv stycken Gripen. I september
deltog FXM och övriga försvarsmyndigheten på
en ceremoni på flygbasen Surat Thani, där de nya
planen väsignades.

Tjeckien FXM har under en lång period förhandlat
med Tjeckien för att förlänga landets kontrakt
för lease av 14 stycken JAS 39 Gripen C/D. Det
nuvarande kontraktet som undertecknades av
FMV och det tjeckiska försvarsministeriet 2004
löper ut 2015. I september 2013 godkände Tjeckiens
dåvarande regering i princip den svenska offerten
för en förlängning av leasen i 12 år. Därefter har
slutförhandlingar skett och ett avtalsutkast
finns klart för godkännande av den tillträdande
regeringen.

18 september

Schweiz FXM ansvarar för förhandlingarna med
Schweiz rörande de 22 stycken JAS 39 Gripen E
som landet avser upphandla från Sverige. I augusti
godkände parterna ett avtalsutkast som sedan
lämnades vidare för politiska godkännanden. Innan
årets slut hade de folkvalda i Schweiz godkänt
avtalsutkastet. Nu väntar en folkomröstning i
Schweiz den 18 maj.

21 oktober

Danmark En dansk delegation, ledd av Danmarks
försvarsminister Nicolai Wammen, besökte FXM
på Saab i Linköping för att informera sig om JAS
39 Gripen. I Danmark ska en upphandling av
stridsflygplan snart påbörjas och Gripen är ett av de
fyra system Danmark tittar på.

röstade Schweiz parlament
JA till JAS 39 Gripen.

träffade FXM en delegation
från Danmark
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JAS

39
Gripen

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

Utrikesminister Carl Bildt bloggade den 12 juni 2013
om FXM:s briefing av Gripensamarbeten.

”Bra var en genomgång av läget när det gäller möjlighet av export av det svenska Gripensystemet till olika länder. I grunden gör vi ju detta inte minst för att det ligger i vårt eget
säkerhetspolitiska intresse att bibehålla ett starkt luftförsvar och ett starkt flygvapen. Att vi
dessutom är en spetsnation i högteknologi tillhör dock självfallet också saken.
Och det är påfallande att Gripen-systemet möts av ett ökat internationellt intresse inte
minst när det nu kommer att utvecklas ytterligare och ges påtagligt ökad framtidskapacitet.
Därtill kommer att dess kostnader – alls icke obetydliga – dock ligger på en lägre nivå än
olika konkurrenters.”

17 januari

”Det är ett historiskt beslut
som kommer att säkra svensk
stridsflygförmåga för lång tid
framöver.”
Försvarsminister Karin Enström om
Försvarsmakten beställning av 60 stycken
Gripen E

18 december

”Brasilien är ett fredligt land, men
det kommer aldrig att vara ett
försvarslöst land.”
Brasiliens presidenten Dilma Rousseff motiverar
beslutet om köpet av JAS 39 Gripen

Sverige Regeringen beslöt att Försvarsmakten
fick beställa 60 stycken JAS 39 Gripen E. ”Det är
ett historiskt beslut som kommer att säkra svensk
stridsflygförmåga för lång tid framöver. Regeringens
beslut säkrar också i praktiken strategiskt viktig
kompetens inom svensk flygindustri”, sade
försvarsminister Karin Enström vid tillfället.
Ungefär en månad senare skrev FMV och Saab avtal
om utveckling och modifiering av 60 JAS Gripen
C/D till Gripen E till det svenska försvaret.

Brasilien FXM genomförde under året ett antal
främjanderesor till Brasilien. I december 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, något FXM kommer att titta på i början av
2014.
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Besök på Skaraborgs flygflottilj

Försvarsnytta
i praktiken
På flygflottiljen vid Vänerns södra strand finns Gripencentrum där alla Gripenpiloter
utbildas. Inte bara de svenska utan även piloter från de länder som FXM har Gripenkontrakt med. I december 2013 besökte FXM flottiljen för att prata försvarsnytta.

När FXM besöker Skaraborgs flygflottilj har ett
Herculesplan precis lyft mot Cypern. Flygplanet ska
transportera FN:s kemvapenorgan OPCW:s personal
som ska föra ut kemiska vapen ur Syrien. Två andra
Herculesplan befinner sig i Filippinerna för att
transportera mat och förnödigheter ut i de områden
som drabbats av tyfonen Haiyans framfart.
Flottiljen ligger i Såtenäs, på en udde i Vänern.
Tack vare flottiljens läge utan något större samhälle
nära och med en startbana som går ut mot sjön stör
flygverksamheten inte många och flottiljen har
tillstånd till en stor mängd flygningar per år.
Flottiljchef är överste Michael Cherinet.
- Det här var den första flottiljen i det svenska
flygvapnet som ombeväpnade till Viggen och
sedan till Gripen. Att nu ha fått hjälpa flera andra
flygvapen igång med Gripen är att bygga vidare på
en tradition för oss och är ett bra sätt att ta vara på
den erfarenhet som finns hos flottiljens personal.
Att utbilda andra är att utbilda sig själv, säger överste
Michael Cherinet.
Richard Carlqvist, divisionschef på flottiljen, är
ansvarig för piloternas utbildning. Han har varit
med och utbildat nästan alla utländska piloter sedan
starten 2004 när de första från Tjeckien kom.
När FXM besöker flottiljen pågår utbildningen
av fyra ungerska piloter och till våren väntas en
grupp från både Ungern och Tjeckien. Richard
Carlqvist ser många fördelar med det internationella
Gripensamarbetet.
- Vi har olika fora där piloter från Gripenländerna
tränar tillsammas och träffas för att dela
erfarenheter. Vi diskuterar flygsäkerhetsfrågor,
sånt som hänt eller uppdrag vi planerar. Vi lär av
varandra. Tjeckerna har kommit mycket långt när
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Ungersk och svensk pilot i samband med gemensam utbildning.

det gäller incidentberedskap och luftförsvar. Vi lär
oss till exempel av deras NATO-uppdrag i Baltikum.
Och vi har berättat om vårt uppdrag i Libyen och
delat med oss av våra erfarenheter därifrån.
En annan fördel med samarbetet är att Sverige
faktiskt får ett bättre flygplan. Exempel är att Gripen
anpassats till värmen och fukten i Thailand och till
NATO-standard tack vare Tjeckien och Ungern.
Förmågor Gripen antagligen inte haft om bara
Sverige använt flygsystemet. Förmågor som också
gör det lättare för Sverige att delta i internationella
uppdrag.
Schweiz håller på att upphandla 22 stycken
Gripen E av svenska staten genom FXM. I maj
röstar Schweiz om finansieringen av köpet. Om
folkomröstningen stödjer de politiska besluten
kommer Schweiz bli det sjätte landet att flyga
Gripen.
- Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med
Schweiz flygvapen, säger Michael Cherinet.

F7
Såtenäs

560 yrkesofficerare

222 civilanställda

”Vi har olika fora där piloter från Gripenländerna
tränar tillsammas och träffas för att dela
erfarenheter.”
Richard Carlqvist om nyttan med internationellt Gripensamarbete.

Michael Cherinet

Han fortsätter:
- Om allt går som planerat kommer vi under
några år ha flera elevkullar med schweiziska
piloter och tekniker här på Såtenäs. Vi ser också
fram emot att samarbetet med det schweiziska
flygvapnet så småningom innebär att vi
tillsammans ombeväpnar till Gripen E.
Ett annat exempel på internationellt samarbete
som F7 ansvarar för är NATO:s Strategic Airlift
Capability. Tio NATO-länder, Sverige och Finland
delar på tre C-17 Boeing transportflygplan.
Flygplanen är baserade i Papa, Ungern.
Genom att samäga flygplanen får Sverige tillgång
till en transportkapacitet vi inte har råd med själva.
- Det är en mycket användbar förmåga. För
personalen på plats i Ungern är det en chans att få
arbeta i ett multinationellt förband vilket självklart
är både utmanande, utvecklande och givande.
Erfarenheter de och hela Försvarmakten drar nytta
av i längden, avslutar Michael Cherinet.

utländska
flygvapen vars
piloter 2013
piloter utbildades 2013
12 utbildade
4 antal

F7 Såtenäs
Alla piloter som ska flyga Jas 39 Gripen får
sin utbildning vid Skaraborgs flygflottilj, F7.
Förbandet mellan Vänersborg och Lidköping
är också knutpunkt för Sveriges militära
transportflyg.
Skaraborgs flygflottilj
ligger i Såtenäs vid
Vänerns södra strand i
Västergötland. Sedan
den grundades 1940
har flottiljen varit en
av Försvarsmaktens
viktigaste flygbaser och
förbandet har ofta varit
det första i landet att
utrustas med nya flygplan
exempelvis Hercules,
Viggen och Gripen.
Här finns Gripencentrum,
som är Sveriges centrala
enhet för allt som rör
flygplanet. Där utbildas
svenska Gripenpiloter
och piloter från
partnerländer.
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Avnämarundersökning

Möjligheter
till utveckling
FXM genomförde under året en undersökning av hur myndighetens
avnämare, såväl företag som andra myndigheter, uppfattar att myndigheten
bidragit till deras verksamhet.

För att genomföra undersökningen tog
myndigheten avstamp i regleringsbrevet och
formulerade utifrån det frågan: ”hur uppfattar
företag och myndigheter att vi bidragit till deras
verksamhet?”. Utifrån myndighetens instruktion
formulerades frågan: ”anser Försvarsmakten att vi
bidrar till deras långsiktiga materielförsörjning?”
Undersökningen, som riktade sig till ett femtiotal
avnämare, visade på en stor vilja att återkoppla till
myndigheten. Man ansåg att det är positivt och
viktigt att FXM finns. Skapandet av myndigheten
har tydliggjort försvarsmyndigheternas roller,
skapat en helhetssyn på exportfrågorna och
exportkompentensen, i och med FXM, är samlad
under ett tak. Det framkommer även synpunkter
på att FXM:s roll fortfarande har potential att
utvecklas, måste bli tydligare, mer resultatfokuserad
och att samordningen och informationsdelningen
mellan försvarsmyndigheterna kan bli bättre.
FXM:s inriktningsdialog får särskilt beröm i
undersökningen såväl av Försvarsmakten som de
företag som deltar. Inriktningen gör exportarbetet
mer strategiskt och genomtänkt och är en
gemensam grund för prioritering.
Flera respondenter anser att myndigheten har för
begränsade resurser i förhållande till de uppdrag
man förväntas genomföra, bland annat anses
myndigheten vara för inriktad på Gripensystemet,
vilket påverkar det generella främjandearbetet. Flera

”Sammanfattningsvis anser de tillfrågade
företagen att FXM bidrar till deras
verksamhet, främst när det gäller
trovärdighet och stöd till deras varumärke”
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företag, speciellt de små och medelstora, tycker
också att informationen kring vad FXM kan bidra
med kan bli tydligare, och att man kan förbättras på
mark- och sjöområdena.
Sammanfattningsvis anser de tillfrågade företagen
att FXM bidrar till deras verksamhet främst när det
gäller trovärdighet och stöd till deras varumärke,
men även nätverksmässigt, kompetensmässigt och
resultatmässigt. Försvarsmakten anser generellt att
FXM adderar nytta.

Avnämarundersökningen i siffror

86 %

av Försvarsmaktens respondenter
anser att FXM är till nytta i viss,
hög eller mycket hög utsträckning.

58 %

är positiva eller mycket positiva
till FXM. 28 % var neutrala, 11 %
negativa och 5 % visste ej.

67 %

av de stora företagen anser att
FXM bidrar positivt till deras
ekonomiska resultat.

20 %

av de små och medelstora företagen
anser att FXM bidrar positivt till
deras ekonomiska resultat.

100 %

av de stora företagen anser att
FXM tillför värde till dem.

Inriktningsdialogen

Utgångspunkt för
försvarsexport
FXM:s årliga inriktning- och prioriteringsarbete av försvarsexportverksamheten
ligger till grund för att ta fram underlag till beslut, principiella
ställningstaganden eller som stöd för exportfrämjande och försäljning.

I februari 2013 lämnade FXM det årliga
dokumentet om inriktning och prioriteringar
för myndighetens verksamhet till Försvarsdepartementet. Dokumentet var förankrat med
samverkande försvarsmyndigheter. Redovisningen
omfattade inriktning för myndighetens arbete på
kort och lång sikt samt övergripande prioriteringar
för försvarsexportverksamheten.
Bedömningsgrunder för prioritering av
exportfrämjande verksamhet togs fram i
dialog med berörda myndigheter, företag och
branschorganisationer. I dialog med företag och
branschorganisationer identifierade FXM de
exportmöjligheter där företagen såg behov av stöd
från myndigheten. FXM utgick från de önskade
behoven och gjorde därefter en prioritering av
olika exportmöjligheter med utgångspunkt i
myndighetens bedömningsgrunder.
Prioriteringen har baserats på
exportmöjligheternas bidrag till försvarets
långsiktiga materielförsörjning eller övriga fördelar
för svensk försvars- och säkerhetspolitik samt
generella förutsättningar för export på aktuell
marknad. Resultatet av detta arbete är dokumentet
om en inriktning och övergripande prioritering av
försvarsexportverksamheten.

Hallå där, Fredrik Nilsson
... som är policychef på FXM.
Varför är inriktningsdialogen viktig?
Dialogen är det första och
grundläggande steget för oss när vi
årligen utarbetar inriktningen. Dialogen
med företagen, som i största företroende delar med
sig av sina affärsplaner, ger oss en unik samlad bild,
inte bara över exportmarknaden för svenska försvarsoch säkerhetsföretag, utan även en vägledning om
möjliga internationellt samarbete för Sverige. En
annan central del i inriktningsarbetet är förstås även
den dialog och förankring som sker med de andra
försvarsmyndigheterna och ISP. Det är i den som vi
tillsammans definierar vad som är försvarsnyttig export.

Inriktningsdokumentet revideras årligen och
sträcker sig över en fyraårsperiod. Myndighetens
verksamhetsplanering utgår från denna inriktning
och prioritering. Genom dialog med berörda
myndigheter gör FXM i verksamhetsplaneringen
en avvägning avseende vilka aktiviteter och åtgärder
det är möjligt att genomföra med hänsyn tagen till
annan verksamhet och tillgängliga resurser.
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Styrning och planering

Hög kvalitet och trivsel
utvecklar verksamheten
Effektiviseringar i stödverksamheten, förbättrade kommunikationen inom
myndigheten och arbetsplatsträffar är några av de förändringar som FXM har
gjort för att utveckla verksamheten internt.

I syfte att föra över medel till bland annat
Försvarsmaktens omställning till ett användbart
och tillgängligt försvar och för att stärka
Regeringskansliet, har regeringen i två successiva
beslut reducerat FXM:s anslag. En viktig
framgångsfaktor för 2013 var därför att anpassa
verksamheten efter den reducerade anslagsnivån.
Under 2011 och 2012 genomfördes en översyn
av myndighetens kärnverksamhet. Under slutet
av 2012 ansågs det angeläget att se över också
stödverksamhetens organisation och utformning.
Syftet med genomgången var att säkerställa en
fortsatt god anpassning av stödet till verksamheten
på ett mer resurseffektivt sätt. Under 2013
genomfördes förändringarna i stödverksamhetens
organisation, inom ramen för de strategiska
målsättningarna om kostnadseffektiv verksamhet
och attraktiv arbetsplats.
Under verksamhetsåret har myndigheten
utvecklat och förbättrat den interna beredningen
i syfte att säkerställa hög kvalitet och en
myndighetsgemensam uppfattning genom att alla
relevanta perspektiv och kompetenser tillvaratas. Vi
har också utvecklat det kommunikativa ledarskapet.
En ökad intern samordning och en förbättrad
kommunikation inom myndigheten har varit
viktigt att genomföra bland annat för att tillgodose
önskemålet i medarbetarundersökningen om
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ett förbättrat integrerat arbetsätt mellan främst
marknads- och strategiavdelningarna.
Under 2013 infördes en ny modell för att mäta
prestationer kopplat till årsredovisningen. I och
med införandet av tidredovisningssystem och
en bättre planeringsprocess har vi skapat bättre
förutsättningar för både effektivare genomförande
och uppföljning.
Myndigheten har utrett och infört en mer effektiv
årsarbetscykel med målsättningen att främst under
årets andra halva åstadkomma en mer sekventiell
hantering av arbetet med det årliga inriktnings- och
prioriteringsdokumentet, verksamhetsplanering,
budget samt årsredovisning. Målet är att
myndigheten ska bli en mer professionell statlig
företrädare och att verksamheten blir mer
kostnadseffektiv. Under 2013 har myndigheten
beslutat om och påbörjat genomförandet av utökad
avgiftsfinansiering för exportstöd till företag.
Syftet är att öka kostnadsmedvetenheten och
transparens kring de resurser som används för den
exportstöjdande verksamheten. Därmed har ett nytt
arbetssätt införts i statens relation till industrin men
också i relationen mellan försvarsmyndigheterna där
FXM blir den myndighet som har ansvar för såväl
uppdrag som fakturering.
Rutiner för arbetsplatsträffar har införts fullt ut
som ett led i vårt strategiska mål om en attraktiv
arbetsplats. Med arbetsplatsträff menas att varje
avdelning regelbundet träffas för att utveckla och
förbättra sin arbetsplats och sina arbetsmetoder. Det
är också ett forum för diskussion om arbetsplatsens
mål och verksamhetsinriktning samt för att få
och ge information. Var tredje vecka genomförs
även informations- och dialogmöten med hela
myndigheten.
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