Om SOFF:
Säkerhets‐ och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom
säkerhets‐ och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte
är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så
bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Detta innebär i huvudsak
att:
• långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar
• operativt arbeta med affärsstödjande processer och aktiviteter
Båda dessa perspektiv görs riktat mot de prioriterade marknader som uttalats av
medlemsföretagen.
SOFF har idag 65 medlemsföretag varav cirka 50 är s.k. SME‐företag (small and
medium sized enterprises). Företagen har cirka 33 100 anställda och omsatte 55
miljarder 2011. Branschen sysselsätter ännu fler i underleverantörsledet.
SOFF samverkar med motsvarande organisationer i andra länder och är bl.a.
medlem i ASD (AeroSpace and Defence Association in Europe), i NIAG/PfP (Nato
Industrial Advisory Group/Partnership for Peace) och har ett antal
samverkansavtal med föreningar i andra länder. Ett nära samarbete sker även
med SACS, Swedish Association of Civil Security, SME‐D och ett flertal andra
relaterade organisationer och myndigheter.
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Vilken är egentligen den utrikes‐, handels‐, säkerhets‐ och försvarspolitiska nyttan med
en stark egen försvarsindustriell bas. Vi tror att relationen med USA kan tjäna som ett
bra exempel och vi tror att Sverige inte hade kunnat komma i fråga som ett LOI land (en
av de sex stora försvarsindustriländerna inom EU) utan den egna industrins förmåga.
Vi anser att utredningen bör belysa kopplingen mellan dessa politikområden och
tillgången till en egen försvarsindustriell bas. Särskild vikt bör ges åt länder/regioner där
skärpt exportkontroll ev. är önskvärd.
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Svensk försvarsindustri har lyckats väl med uppmaningen att omorientera sig mot export
och nya marknader. Framgångskonceptet består i konkurrenskraftiga produkter/tjänster,
som ett resultat av den krävande svenska kunden. Men också av ett högt internationellt
anseende för Sverige som industrination, kombinerat med samma goda anseende för
såväl vår exportkontroll, som för vår säkerhets‐ och försvarspolitiska förmåga under
tiden för ”kallakriget”.
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Export och exportkontroll har betydelser på flera sätt:
• Ekonomiskt – marknadstillträdet är en förutsättning för avsättning av produkter
• Affärsrelationer – många handelsrelationer går båda vägar, d.v.s. samarbeten
inkluderar både export och import i komponentledet för flera länder. Därmed
säkerställer ofta exporten tillgång till import av vitala delsystem/komponenter som
återanvänds olika beroende på tillfälle
• Säkerhetspolitik och kontroll – utan en strikt och trovärdig exportkontroll hade
Sverige inte fått tillgång till avgörande amerikansk teknologi.
Utredningen bör svara på:
1. Det säkerhetspolitiska värdet av en egen industri – kopplat till berörda regioner för ev.
skärpning av exportkontrollen
2. Exportens betydelse för handelsbalansen i stort gentemot dessa länder/regioner
3. Om förändringar i exportregler gentemot vissa regioner kan förväntas påverka andra
regioners förtroende för Sverige som handelspartner
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De ca 14 miljarder som ISP redovisar som tillståndspliktig export utgör ca 25% av SOFF
medlemsföretags samlade omsättning. Det finns stor andel gränsöverskridande
återanvändning i produktportföljen mellan försvarssektorn och andra sektorer. Basen på
14 miljarder genererar områden där svenska företag bidrar med lösningar i världsklass
inom civilsäkerhet. Exempel är sjö‐, gräns‐ och miljöövervakning, säkra flygplatser och
hamnar, samt trygga flöden i samhället.
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Exportkontrollen bör utgå ifrån EU:s gemensamma ståndpunkt (GUSP) samt
kompletteras med svenska riktlinjer.
Utredningen bör ta hänsyn till att livscyklerna för försvarssystem kan uppgå till mer än 40
år. Följdleveranser, uppgraderingar, service och underhåll bör beaktas. Delkomponenter
ingående i större system bör beaktas i särskild ordning vid en förändrad syn på ett enskilt
land, ett sådant tidigare åtagande innebär ett ansvar för försörjning av dessa system och
komponenter under hela dess livscykel gentemot det enskilda landet.
Vi anser att man bör eftersträva balans i ställningstagandet både relaterat till
mottagarlandet, men också till materielens primära användningsområde. pröva om det
går att i stället ta ställning både till mottagarlandet som sådant enligt givna kriterier, men
också till den tänkta materielens användningsområde.
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Transparens är ett nyckelbegrepp. Köparland kan begära försvarssekretess och
affärssekretess behöver också kunna försvaras. Utredningen bör ändå belysa till vilken
grad och till vilka delar nuvarande transparens kan göras mer transparent.
Vi bedömer också att en större öppenhet om vilka länder Sverige gör affärer med samt
de bakomliggande bedömningarna bör kunna åstadkommas och att detta bör gynna alla
intressenter.
Vi anser att vid sidan av denna utredning bör Sverige fortsätta att påverka de
internationella regelverken och att handelsavtalet FN Arms Trade Treaty (ATT) är ett
mycket viktigt sådant. Samtidigt anser vi att en utveckling där övriga EU länders
exportregelverk närmar sig den svenska nivån vore en önskvärd utveckling såväl ur ett
säkerhets‐ och försvarspolitiskt perspektiv, som ur ett handelsperspektiv.
SOFF vill bistå utredningsarbetet på alla sätt och bidrar gärna med den djupa kompetens
som finns i sakfrågan inom industrin.
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Mer information finns på www.soff.se
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