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SOFF:s syfte …
Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) syfte är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen att verka i Sverige och att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte.
SOFF:s medlemsföretag står inför betydande möjligheter och utmaningar. Det är
angeläget att sätta deras utveckling i ett globalt sammanhang samt analysera vilka
konsekvenser detta ger för den svenska kunden. Många företag ingår i dag i ett
nätverk av internationaliserade ägandeförhållanden och globaliserade underleverantörsled där internationellt samarbete är norm. Genom ett aktivt förutsättningsskapande arbete i Sverige läggs grunden för framgång på den internationella
försvarsmarknaden. Export börjar med forskning, utveckling och innovation. Föreningen verkar för att öka insikten om relationen mellan en effektiv försvarsmarknad
och framgångsrik forskning för att visa på mervärdet som detta skapar ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv - i grunden en stärkt försvarsförmåga.

… och övergripande mål
SOFF:s övergripande målsättning är att säkerhets- och försvarsföretag i Sverige
ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas och verka framgångsrikt.
Detta innebär i huvudsak två saker: ett långsiktigt arbete kring marknadstillträde
och handelsförutsättningar, och ett arbete med marknadsfrämjande processer och
aktiviteter. Föreningen verkar därmed för att påverka utformning och tillämpning av
olika policyfrågor och regelverk som påverkar säkerhets- och försvarsmarknaden.

Mål:
• SOFF ska vara den naturliga dialogpartnern i
frågor som rör säkerhets- och försvarsmarknaden.
• Föreningen ska fortsatt
vara attraktiv för företag
som vill bidra till branschens utveckling.
Fokus 2018:
• Företagens roll och
betydelse för försvarsförmåga ska tydliggöras.
• För att föreningen
legitimt ska kunna
företräda branschen ska
medlemsföretagen även
fortsatt svara för minst
95 % av försäljningen
inom säkerhets- och
försvarsområdet i
Sverige.

SOFF:s viktigaste fråga för verksamhetsåret 2018 är harmoniserade förutsättningar för företag i Sverige att exportera och samarbeta på den internationella
marknaden. Föreningen vill under verksamhetsåret även säkerställa förståelsen
av den nytta företagen utgör för att skapa försvarsförmågan samt dess säkerhetspolitiska roll.

SOFF
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
är en branschorganisation för företag
inom säkerhets- och försvarsområdet
med verksamhet i Sverige. Föreningens
syfte är att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja
deras marknadstillträde och handelsutbyte.
Föreningen har ett 90-tal medlemsföretag. Vid sidan av de
traditionella försvarsindustrierna som Saab, BAE Systems och
Nammo ökar nu antalet företag med andra typer av teknologi,

kunnande och lösningar. De senaste åren
är det främst IT- och tjänsteföretag som
tillkommer.
Detta speglar delvis utvecklingen mot
mer avancerade vapensystem med stort
IT-innehåll, delvis tillkomsten av nya arenor med ny, mer
komplex, hotbild såsom cyber. Men det speglar även att
försvarsmyndigheterna ser över vilka resurser som krävs
inom egen organisation och har ökade behov av industriella
förmågor inom nya domäner.
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Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för
företag med verksamhet i Sverige, bestående av 90 medlemsföretag.
Tillsammans omsätter de mer än 30 miljarder kronor på säkerhetsoch försvarsmarknaden. Närmare 70 procent av denna omsättning
genereras av export. Företagen har mer än 30 000 personer anställda
och sysselsätter ännu fler i underleverantörsledet.
En fungerande marknad förser försvar och samhällssäkerhet med de
lösningar de behöver. Samtidigt behöver marknaden effektiviseras.
Marknadstillträdet är otillräckligt, inte minst i Europa, och dialogen
mellan kund och företag är på flera områden bristfällig.
Strategi- och verksamhetsplan 2018 beskriver försvarsmarknaden i en
förändrad omvärld och tar upp frågor som SOFF avser att arbeta med
under det kommande verksamhetsåret. Tillsammans vill vi skapa en
säkerhets- och försvarsmarknad som attraherar den främsta kompetensen, tekniken, företagen och investerarna.

Robert Limmergård
Generalsekreterare
Säkerhets- och försvarsföretagen
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Året 2017

9 januari
Milimoji - säkra uttryck. SOFF lanserade med Svenska Veteranförbundet ett tagentbord med ikoner.
Intäkterna från nedladdningarna
på iTunes under 2017 doneras till
Veteranförbundet (närmare 10,000
kr).

2017
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23 januari
Cyberförsvarsdagar. På ett fullsatt IVA arrangerades för första
gången Cyberförsvarsdagarna
med Försvarsmakten och MSB.

27 april
SOFF:s stämma arrangeras
i kombination med bl.a. ett
miniseminarium om innovationsupphandling – vad
innebär det och hur kan det
användas inom säkerhetsoch försvarsområdet?

10 maj
USA. Svensk-amerikansk försvarsmarknadsdag i
Washington med
vår systerorganisation National
Defense Industry
Association (NDIA).

15 maj
Attachéutställning.
Miniutställning av
medlemsföretagens
produkter för försvarsattachéerna

16-18 maj
SOFIC. SOFF
deltog med
monter på specialförbandens
stora event i
Tampa Bay,
USA.

28 november
Försvarsmarknadsdag
Tyskland.
Första
svensk-tyska
försvarsmarknadsdagen
arrangerades
i Berlin med
BDSV, vår tyska
systerförening.

12-15 september
DSEi. Monter på
Europas största
försvars- och säkerhetsutställning

18 oktober
Nato utställning.
Utställning inom
personlig utrustning
på Karlbergs slott

7 november
Branschdag Tekniska
konsulter. -Forum för
att utbyta erfarenheter
kring effektiva roller
FMV och marknaden.
en osäker tid.

2018
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Strategiplan 2018 – trender inom
säkerhetspolitik, teknik och marknad

Säkerhetspolitisk utveckling – att hantera en kvalificerad motståndare i en
osäker värld
Den säkerhetspolitiska utvecklingen dimensionerar försvarets behov och därmed även till stora
delar försvarets relation till försvarsmarknaden. Ytterst påverkas detta av vilken försvarsförmåga
som eftersträvas, vilken teknisk förmåga en potentiell motståndare bedöms ha samt var denna
motståndare ska bemötas. Världen har efter två årtionden av ett minskande antal väpnade konflikter under de senaste åren präglats av ökad spänning mellan stormakter och allt fler konflikter.
Utvecklingen av den europeiska säkerhetspolitiken är djupt oroande. Delar av Europas södra
och östra grannskap befinner sig numera i krig. Efter år av ökad politisk polarisering och en
åternationalisering av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik väcks igen nytt lju, även
om det brittiska utträde ur EU sannolikt kommer att försvaga EU-kommisionens initiativ i ljuset
av de betydande resurser och förmågor som Storbritannien disponerar inom detta område.
Som framgår av försvarets inriktningsbeslut har även risken för militära konflikter i Sveriges
närområde ökat. Rysslands aggression mot Ukraina visar att Ryssland har en låg tröskel för militär våldsanvändning och är villigt att använda militära medel för att rita om Europas gränser.
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Ett intensifierat militärt övningsmönster i vårt eget närområde i kombination med en omfattande reformering av de ryska väpnade styrkorna medför att Sverige nu behöver stärka sitt försvar. Vidare ska ett totalförsvar utvecklas för att stärka samhällets säkerhet och robusthet vid
stora påfrestningar och inom olika konfliktnivåer. Den enskilt viktigaste
målsättningen för Försvarsmakten är att höja krigsförbandens operativa effekt och stärka förmågan att bemöta en kvalificerad motståndare.

Förmågan att hantera bland annat fjärrstridsvapen, cyberoperationer
och obemannade system bedöms behöva ökas.
Den säkerhetspolitiska vindkantring som ägt rum i Sveriges närområde är sannolikt del av en ny normalbild som kommer att bestå över
en längre tid. Detta kommer att påverka – och ställa en rad nya krav
på – försvarsföretagen i Sverige, framför allt i deras relation till FMV,
Försvarsmakten och det övriga samhället.
• För det första medför den säkerhetspolitiska utvecklingen att försvarsföretagen utgör en allt mer central del av Sveriges försvarsförmåga. Tillträdet till internationella materielsamarbeten för att utveckla

Säkerhetspolitisk
utveckling

Marknadsutveckling

Teknisk
utveckling

Säkerhets- och försvarspolitisk ram

ny försvarsteknik bygger oftast på tillgängligheten till en stark nationell försvarsindustriell
förmåga. Denna teknikutveckling drivs för närvarande snabbt på av USA för att främja olika

medel och motmedel för att påverka det militära tillträdet till regioner av strategisk betydelse
(Anti-Access Area Denial, A2AD). Möjligheterna till försvarspolitisk samverkan med USA är
bland annat beroende av Sveriges förmåga att kunna erbjuda relevanta samarbetsprojekt och
attraktiva teknologier i detta sammanhang. Detta skapar även ett behov av en fördjupad dialog
mellan politiska beslutsfattare och företag i Sverige som exempelvis kan beröra frågor så som
ägarförhållanden, inriktningen på internationella materielsamarbeten eller gränsdragningen vid
val av utförare i privat-offentlig samverkan och försörjningstrygghet. Det är angeläget att dessa
överväganden tar sin grund i säkerhets- och försvarspolitiska skäl men även att hållbara marknadsmässiga grunder beaktas.
• För det andra kommer den säkerhetspolitiska utvecklingen att innebära ökade krav på att
företagen kan påvisa försörjningstrygghet för de produkter och tjänster som de tillhandahåller
vid olika konfliktnivåer. Vissa företag kan i högre grad behöva redovisa sina underleverantörsled
som i många fall är globala till sin karaktär. Det kan även skapa högre kostnader för kunden om
underleverantörer behöver väljas bort på grund av säkerhetspolitiska överväganden. Sannolikt
kommer nya principer och kontraktsformer för försörjningstrygghet mellan försvarsföretagen
och försvarsmyndigheter behöva utvecklas i närtid.
• För det tredje innebär den säkerhetspolitiska utvecklingen ökade krav på att företagen kontinuerligt ska kunna uppgradera och integrera ny teknologi i olika plattformar och system som
levereras till Försvarsmakten. Försvarsmakten har exempelvis påpekat att behovet av att kunna
hantera duellsituationer kommer att öka i takt med att förmågan att bemöta en kvalificerad motståndare blir allt mer central. Därigenom blir teknikinnehållet och prestandan på plattformarna
och systemen allt viktigare än vid internationella fredsfrämjande insatser där motståndaren ofta
har en betydligt lägre teknisk förmåga.
• För det fjärde bidrar den säkerhetspolitiska utvecklingen till ett ökat behov av internationellt
samarbete både för Försvarsmakten och försvarsföretagen. Framför allt finns det ett växande
behov av ett intensifierat militärtekniskt samarbete med USA som leder denna utveckling i världen. USA satsar till exempel sju gånger så mycket på militärrelaterad forskning och utveckling
som EU:s medlemsländer tillsammans. I ljuset av detta är ett omfattande militärtekniskt samarbete mellan USA och Sverige av stor säkerhetspolitisk betydelse. Sammantaget innebär dessa
trender att interaktionen mellan kravställare och leverantörer behöver öka.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen
går hand i hand med marknads- och
teknikutvecklingen.

Teknisk utveckling – ökad förmåga att integrera civil teknik
Försvarsföretagen är i förhållande till sin omsättning mycket forsknings- och utvecklingsintensiva. De bidrar starkt till olika former av teknologisk utveckling såväl inom försvarssektorn som
utanför denna sektor. Men de har inte samma dominanta roll för den generella tekniska utvecklingen inom samhället som för några årtionden sedan. Den civila sektorn genererar och attraherar betydligt mer ny teknik och riskkapital samt står för långt fler tekniska genombrott inom
exempelvis nya material, robotik och informationsteknologi.
En indikation på detta är att Google under 2014 investerade mer än tre gånger så mycket i
forskning och utveckling som försvarsföretagen Lockheed-Martin, Northrop Grumman, Boeing
och General Dynamics – tillsammans. Samtidigt saknar Google och många andra bolag inom
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denna sektor intresse för försvarsmarknaden. Skälen är att försvarsmarknaden har för låga
marginaler, för långa ledtider och för höga trösklar för att vara attraktiv för dessa företag. Vidare
är denna sektor starkt politiserad och därför komplicerad och svårförutsägbar. Hur kan vi då
bejaka och anpassa civil teknologi till militära förhållanden där marknadens drivkrafter, helt eller
delvis, inte svarar mot Försvarsmaktens behov?
• För det första är det angeläget att kunskaperna om den civila tekniska utvecklingen kombineras med insikter om hur teknologin kan tillämpas för militära ändamål eller för skydd av
samhällsviktig verksamhet i syfte att attrahera fler företag till försvarsmarknaden. På det internationella planet bedöms utvecklingen av sensorer, robotik, kvantinformatik, artificiell intelligens,
rymdbaserade system, neurovetenskap och cybersäkerhet vara starka tekniska expansionsområden. Inom några av områdena ligger svenska företag långt framme i teknikutveckling och
kommersialisering av produkter. I flera delområden blir gränssnittet mellan civila och militära
applikationer allt mindre.
• För det andra finns det ett antal teknologier, antingen framväxande eller tillgängliga från
andra sektorer, som har potential att förändra säkerheten i samhället. De behöver därför belysas

och analyseras i väsentligt högre omfattning. Ett snabbt förändrat teknologiskt landskap innebär
att tillgången till nya innovationer och förmågor sprids betydligt snabbare och till en väsentligt
lägre kostnad än för bara några år sedan. Genom en god kunskap om teknik ökar förmågan att
motverka och förhindra att tekniska genombrott som kan hota samhällets säkerhet. För Sverige
blir det viktigt att öka forskningen inom alltfler disruptiva områden i synnerhet för att se hur ny
teknik kan påverka hoten, riskerna och sårbarheten mot samhället och dess medborgare.
För att tillgodose detta behöver Sverige följa teknikutvecklingen globalt, så att vi kan samarbeta med de främsta aktörerna i världen, vilket i sin tur kan bidra till en starkare svensk teknologisk
nivå på de svenska förmågorna.

Marknadsutveckling – ökad protektionism och utmanande EU-initiativ
Den globala försvarsmarknaden befinner sig i en tid av stora omställningar. De sammanlagda

försvarsutgifterna i världen uppgick under 2016 till ca. 1686 miljarder US dollar enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI. Det innebär en marginell ökning (0,4%), av världens försvarsutgifter. USA ökade 2016 sina försvarsutgifter för första gången sedan 2010 (upp 1,7%). Kina
ökade sina med 5,4% och Ryssland med 5,9%. Utvecklingen av försvarsutgifterna inom det
euroatlantiska området är dock splittrad om än de västeuropeiska länderna nu för andra året
ökade försvarsutgifterna.
Den globala försvarsmarknaden präglas även av ökad konkurrens, inte minst från försvarsföretag från tillväxtländer såsom Kina, Sydkorea, Singapore och Turkiet. Samtidigt råder det stora
Krigsmateriel tillsammans med produkter för
dual use kallas försvarsmateriel. Lägger man till
icke-klassade produkter med militär tillämpning
får man hela försvarsmarknaden.

Krigsmateriel
för strid

Övrig
krigsmateriel

Produkter med
dubbel användning
(dual use)

Krigsmateriel
Försvarsmateriel
Försvarsmarknaden
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Icke-klassade
produkter med
militär tillämpning

och strukturella utmaningar inom många försvarsföretag både i USA och Europa. I konstrast
blir ett mer protektionistiskt agerande tydligt, inte enbart i Östeuropa (med förstatligande av
försvarsföretag) utan även i Västeuropa där bl.a. krav på inhemsk försörjningstrygghet leder till
nationella värdekedjor. Den starka marknadsdominans som ett antal försvarsföretag i det euroatlantiska området erhållit på den globala försvarsmarknaden är därför inte längre självklar. Det
innebär att banbrytande teknologiskiften inom det militärtekniska området som kan få geopolitiska konsekvenser i framtiden mycket väl kan genereras från andra delar av världen.

USA nya administration fullföljer initiativet för att vidmakthålla sin militärtekniska dominans.
Försvarsinnovationsinitiativet (Defense Innovation Initiativ/Third Offset Strategy) syftar förenklat till att försöka identifiera och spinna in civil teknologi för militära applikationer. I Storbritannien lanserades 2016 ett program för att matcha det amerikanska initiativet och 2017 har vi
sett liknande program i Frankrike, Tyskland och Japan.

Klart lägre
Asien
Mellanöstern
Afrika
Ryssland/Centralasien
Latin-/Sydamerika
Källa: Center for a New
Nordamerika
American Security Creative
Disruption Survey I, januari 2014
Europa

Lika

Klart högre
+ 50 %
+ 18 %
+ 14 %
+8 %
–2 %
–6 %
– 30 %

Prognos över säkerhets- och försvarsinköp 2030.

EU-kommissionen har under 2017 tagit initiativ till att stärka en europeisk förmågeutveckling
genom att stödja gemensam utveckling och gemensam anskaffning av viktiga försvarsförmågor.
Dessa förmågor ska enligt kommissionen överensstämma med de prioriteringar som medlemsstaterna har enats om eller med multilaterala samarbeten som svarar mot EU:s strategiska prioriteringar.
Det finns idag en tydlig insikt hos kommissionen, och även vissa av EU:s medlemsländer, att
genomgripande åtgärder måste vidtas för att stärka industriell förmåga och konkurrenskraft.
En gemensam grundsyn på den strategiska inriktningen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik
inklusive dess försvarsindustriella dimension är av storbetydelse för att vidareutveckla den europeiska försvarsmarkanden.
Utöver att öppna upp och reformera EU:s försvarsmarknad i syfte att skapa konkurrens på
lika villkor har EU även kommit till slutsatsen att de för att uppnå detta mål även måste skapa
incitament för länder att samarbeta mera. Ytterst måste detta bland annat bygga på ett förändrat
kundbeteende hos medlemsländerna och att i högre grad koordinera och harmonisera efterfrågan mellan länderna för att genomföra färre men större upphandlingar i syfte att uppnå ekonomiska skalfördelar. Då kommer de effektivaste och mest konkurrenskraftiga företagen att kunna
växa sig starka på en allt hårdare global försvarsmarknad.
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En övervägande del av mer betydande teknik- och systemsamarbeten drivs samtidigt av gemensamma och gränsöverskridande företagskoncerner. De europeiska initiativen kommer dock,
post-Brexit, innebära utmaningar avseende hur de affärsmässiga logikerna passar de politiska.
Många av påverkansfaktorerna för de svenska företagens handelsförutsättningar kommer därför
att styras av utvecklingen inom EU och dess medlemsländer. Detta berör till exempel områden
som försvarsfonden, upphandlingsdirektivet, handelsfrågor (såsom tullfrågan), forskningsprogram, samt i allt högre grad även exportkontrollfrågor.

Reflektioner för
Verksamhetsplanen 2018
Många av påverkansfaktorerna för företagens handelsförutsättningar styrs av
utvecklingen inom EU och dess medlemsländer.
För företagen i Sverige är det viktigt att
såväl den europeiska som den globala försvarsmarknaden utvecklas i en
meröppen, konkurrensvänlig riktning
då de svenska företagen, som ofta är
mycket konkurrenskraftiga och exportorienterade, har allt att vinna på att få
ökat tillträde till dessa marknader. De
ökade satsningarna i Asien och USAs roll
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gör att det är viktigt för Sverige att våra
företag ges möjlighet att samarbeta globalt och inte luras in i protektionistiska
tendenser. Krav på försörjningstrygghet
ökar, dock finns en tendens att detta
används för skydd av inhemska företag.

Det är angeläget att föra en dialog om
hur säkerhets- och försvarsmarknaden på bästa sätt kan utvecklas för att
möta de militära behoven, en dialog för
vilket båda företag och myndigheter bär
ansvar.

Ett koordinerat deltagande i den europeiska förmågeutvecklingen är central
även för företagen, där försvarsnyttan
från forskning till export bör beaktas.

Företagen har en central roll för Sveriges försvarsförmåga. Förutsättningarna
för att nyttja och effektuera Sveriges
resurser förutsätter - i en alltmer komplex omvärld - att vi kopplar samman
domänerna säkerhetspolitik, teknik och
marknad.

Nyttan av företag

2

S

verige har, i förhållande till befolkningsmängden, en säkerhets- och försvarsindustri som i
ett internationellt perspektiv är mycket kompetent och konkurrenskraftig. Få länder klarar
att på egen hand utveckla de typer av avancerade tjänster och produkter som vi kan i
Sverige.
Det är i samverkan med andra länder som Sverige bygger säkerhet. Utveckling av ny teknik
kräver tillgång till en internationell marknad. Försvarsprodukter måste underhållas, uppgraderas
och vidareutvecklas i takt med den militärtekniska utvecklingen i omvärlden. Exporten gör det
möjligt för företagen att hänga med i teknikutvecklingen och inhämta kunnande, dela kostnader
och få tillgång till finansiering med samarbetspartner. Dessa satsningar från företagens sida har
inneburit att Sverige fått tillgång till kvalificerad teknik och utrustning som annars skulle ha
varit betydligt dyrare och i flera fall, otillräckliga för att möta behoven.
Den primära kopplingen mellan säkerhets- och försvarspolitiken och en stark säkerhets- och
försvarsindustriell förmåga samt hur detta påverkar nationell- och internationell säkerhet, oberoende, inflytande och handlingsfrihet, har getts en mer framträdande roll under det senaste
året.
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Men mer arbete återstår på detta område. Med företag i Sverige ökar samhällets möjligheter
att möta olika utmaningar mot vår trygghet och säkerhet, inte minst genom förstärkt försvarsförmåga. Det ger även möjlighet till ökad tillgänglighet och försörjningstrygghet.
När dessa samband är belysta finns förutsättningar att få en mer initierad dialog om vilken
roll den försvarsindustriella förmågan spelar för den nationella försvarsförmågan, Sveriges internationella inflytande och hur förutsättningar på en global marknad kan utvecklas. Förståelsen
för försvarsföretagens roll som ett verktyg för den förda säkerhets- och försvarspolitiken bör
därför tydliggöras.
Detta har även bäring på de försvarspolitiska mellanstatliga avtal (så kallade MoU:n) som
Sverige upprättar med andra länder. Genom att Sverige har en stark säkerhets- och försvarsindustriell förmåga skapas förutsättningar för att bygga upp starka och långvariga relationer med
viktiga partner. Om förutsättningarna för detta skulle förändras exempelvis genom att Sverige
utvecklar exportkontrollregler som kraftigt avviker från andra länders, företrädelsevis inom EU,
kommer det att ha negativa återverkningar på Sveriges internationella förbindelser och i förlängningen även för Sveriges tillgång till utländsk försvarsrelaterad teknologi, vilket i sin tur får
betydelse för svensk försvarsförmåga.
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Stark forsknings- och
utvecklingsagenda

3

I

nvesteringar i forskning och utveckling är en förutsättning för långsiktig teknikutveckling
och utveckling av försvarsförmågan. De säkerhets- och försvarsföretag som är verksamma
i Sverige är mycket forsknings- och utvecklingsintensiva. SOFF:s c:a 90 medlemsföretag
har tillsammans en omsättning på över 30 miljarder kr. Av denna avsattes året 2016 ungefär
16 procent till forskning och utveckling. Företagen bidrog 2016 med över fem miljarder kronor
i egenfinansierad eller kundfinansierad forskning och utveckling. Detta gör branschen till den
mest forskningsintensiva tekniksektorn i förhållande till sin omsättning i Sverige.
För de flesta branscher är tillgången till kompetenta medarbetare och tillträde till offentliga
program för medfinansiering avgörande för investeringar. För försvarsmarknaden är förutsättningarna till del annorlunda. Här spelar fler komplexa faktorer in, exempelvis förutsättningar att
exportera samt möjligheter att överföra teknik och upphovsrättsligt ägande. Kapitalmarknaden
begränsar även tillgång till riskkapital eller möjligheten att sprida risker, eftersom marknads
förutsättningarna skiljer sig från andra områden. En förutsättning är dock densamma: om företagen ligger före i den tekniska utvecklingen kan de upprätthålla en varaktig konkurrensfördel.
Detta kräver i sin tur betydande investeringar och innebär stora risker.
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För närvarande är de statliga anslagen till forskning och utveckling på säkerhets- och försvarsområdet nere på en så låg nivå att konkurrenskraften riskerar att eroderas i takt med nya exportframgångar. Försvarsuppgörelsen 2017 vänder marginellt på trenden, i och med att neddrag-

ning av anslaget som beslutades i budgetpropositionen för 2017 inte genomförs och att mindre
resurser från och med 2018 tillförs för ökad forskning och utveckling. Vi befinner oss således
fortsatt under den kritiska nivån och ytterligare kompetens riskeras innan dess att ett nytt försvarspolitiskt inriktningsbeslut får effekt.

EU:s forskningssamarbete
Den 7 juni 2017 presenterade EU-kommissionen förslag rörande om EU:s säkerhets- och
försvarspolitiska samarbetet. Förslagen är en konsekvens av den handlingsplan för den europeiska försvarspolitiken som publicerades i november 2016 och som kompletterar den Globala
strategins genomförandeplan för säkerhet och försvar, samt genomförandet av den gemensamma överenskommelsen mellan EU och NATO. Fonden består av två delar:
EU erbjuder för första gången forskningsprogram för forskningssamverkan om innovativa
försvarlösningar, direkt och fullt ut finansierat från EU-budgeten. Projekt som är berättigade
till EU-finansiering fokuserar idag på prioriterade områden som medlemsstaterna tidigare
kommit överens om, såsom elektronik, krypterad programvara eller robotteknik. 2018 är det
även uppstart för ett dedikerat försvarforskningsprogram med en från året 2020 beräknad årlig
budget på 500 miljoner euro per år, vilket skulle placera EU som en av de största investerarna
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i försvarsforskning i Europa. För att skapa incitament för medlemsstaterna att samarbeta om
gemensam utveckling och anskaffning av försvarsmateriel och försvarsteknik föreslås även, som
tidigare beskrivits, samfinansiering från EU-budgeten.
EU-kommissionen hoppas att initiativen ska hantera den brist på framförallt större systemupphandlingar som krävs för att främja innovation. Detta i kombination med avsaknad av gemensamma standarder och att medlemsstaterna inom EU har olika syn på försörjningstrygghet
och regelverk skapar hinder för skalfördelar samt förutsättningar för att få fram medel för egna
forskningssatsningar.

Svensk forskning är fragmenterad
Forsknings- och innovationsverksamheten i Sverige är starkt fragmenterad. Det är exempelvis
svårt för nya aktörer och framför allt för små och medelstora företag att identifiera relevanta
partner inom akademin som kan bistå med utvecklingsarbete i tidiga faser. Fragmenteringen
medför en långsammare innovationstakt eftersom det saknas överblick över vilken forskning
som bedrivs och hur näringslivet och myndigheter kan dra nytta av resultat.
Det råder även en organisatorisk och kulturell klyfta mellan civil och militär forskningstradition, som bland annat tar sig uttryck i att innovationsområden exkluderas eller regelverk för
sekretess eller immaterialrätt diskvalificerar säkerhets- och försvarsföretag.

Stark innovationsförmåga skapar handlingsfrihet
Innovationsförmåga ger handlingsfrihet att själva eller i partnerskap utveckla, uppgradera och
underhålla försvarssystem. I tidigare skeden i samarbeten kan man till liten kostnad ha en stor

påverkansmöjlighet genom god helhetsförmåga och innovationstänkande. En allt snabbare
teknikutveckling kan utnyttjas till att skapa fördelar för Sveriges försvar. Vi behöver snabbare
kunna realisera och implementera ny kritisk teknologi. Detta kräver effektiva samarbeten mellan
inblandade aktörer liksom god insikt hos dessa i både befintliga och kommande möjligheter och
behov.

Avsaknad av dialog bromsar innovation
Det finns ett behov av en gemensam grundsyn mellan myndigheter och näringsliv på hur
framtida risktagning och finansiering ska utformas. Företagen kan inte bära dessa risker och
kostnader ensamma. Det finns anledning att ta lärdom av och anpassa metodik till hur andra
länder och aktörer framför allt i Europa agerar.

Demonstratorprogram samt test- och demonstrationsmöjligheter
Trots att demonstratorerna har en helt central roll i innovationssystemet är de ofta svårfinansierade. Någon direkt koppling till utvecklingsbeställning finns oftast inte, vilket gör det omöjligt
för företagen att finansiera det som en investering. Militära demonstratorer ger nytta för den
civila teknikutvecklingen, men passar inte in i de civila finansieringsformerna. Därför behöver
finansieringsformerna diskuteras.
Likaså behövs ökade test- och demonstrationsanläggningar för att innovationer ska nå snabbare ut på marknaden som nya varor, processer och tjänster. Även industriforskningsinstitutens
roll som brygga mellan akademins forskningsresultat och företagens behov av bättre produkter
och produktionsprocesser bör i detta sammanhang utvecklas.

Europa är inte tillräckligt – tänk globalt när vi skapar nationella program
Förutsättningarna för de strategiska innovationsprogrammens internationella koppling och
relationer bör förbättras. Det handlar både om den europeiska kopplingen liksom den globa-

la. Genom att tidigt bygga ömsesidiga bi- och multilaterala samarbeten runt innovation och
forskning med andra länder skapas internationell kostnadsdelning samt en grund för nära och
potentiella affärsrelationer.
För att Sverige ska vara en attraktiv partner i internationella samarbeten är det viktigt att nationella och regionala program koordineras så att de forskningsinvesteringar som görs nyttjas
maximalt. De strategiska innovationsprogrammen skulle mot den bakgrunden kunna användas
som internationella bryggor till strategiska partnerländer som också vill utveckla ett forsknings-
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Mål:
• Föreningen ska stärka
förutsättningarna för
forskning och utveckling
i Sverige.
Fokus 2018:
• Inom ramen för plattformen ”Teknik- och
Säkerhetsforum” ska
föreningen öka kunskapen om framtida teknologier och en plan för
plattformen utvecklas.
• Föreningen ska följa upp
regeringens utredning
Forskning och utveckling på försvarsområdet
och hur den omhändertas av Försvarsberedningen.

och innovationsområde. På så sätt skulle internationella innovationskluster kunna byggas som
bidrar till att öka det svenska innovationssystemets konkurrenskraft.

Öka dialogen i tidiga faser
I tidiga skeden av samarbeten finns en stor påverkansmöjlighet – utan särskilt stor kostnad – om
man har kunnande, snabbhet och förmåga att ta initiativ. Detta kräver en industriell förmåga,

koordinerad med kund, som kan agera med trovärdighet på hög systemnivå.
Det krävs ökad kompetens och nya sätt att stimulera ett gott samarbete mellan upphandlande
myndigheter och leverantörer i tidiga skeden av en upphandling.
En viktig förutsättning för effektiv forskning och innovation är att olika forsknings- och innovationsmiljöer har tillgång till information om andra liknande verksamheter, vilka projekt som

pågår, vilka aktörer som är aktiva och inom vilka områden olika miljöer specialiserar sig.

Nyttja teknikflödet mellan civilt och militärt
Företagen satsar mer på forskning för att vara konkurrenskraftiga – samtidigt som försvaret har
minskat sina investeringar. Då blir det viktigt att skapa en miljö där försvaret har ökade kontakter med näringslivet för att på ett tidigt stadium kunna ta del av dess forskningsinriktningar och
resultat. Vad kan göras för att hitta samordningsvinster mellan den försvarsrelaterade forskningen och den civila? Försvaret behöver också utgående från detta vara den som tar initiativ till att
försvarsapplikationer studeras. Inte minst eftersom det finns känsligheter avseende forskningens
innehåll och resultat är det viktigt att försvaret tar på sig rollen att vara den drivande kraften.
Försvarsmakten bör få i uppgift att identifiera områden som är prioriterade i den civila forskningen och som samtidigt har stor betydelse för svensk försvarsförmåga.

Fler innovationsupphandlingar inom offentlig verksamhet
Innovationsupphandling kan uppmuntra nya tekniska lösningar som utvecklar offentlig verksamhet och samtidigt skapa en större hemmamarknad i Sverige. Med upphandling av innovation menas upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar. Offentliga
upphandlingar bör spela en betydligt större roll som beställare av ny och modern teknik och
som referenskund. Det görs i dag i alldeles för liten utsträckning. En större andel innovationsvänlig upphandling, som tar hänsyn till nya och befintliga lösningar ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv, leder till större effektivitet, bättre samhällsservice och nöjdare brukare. För att
detta ska lyckas behöver dock kunskap utvecklas om bland annat hur behoven definieras, vad
marknaden kan erbjuda, hur innovation bedöms och hur funktionsupphandlingar genomförs.
Den nya lagen om offentlig upphandling, som i sin tur är en del av genomförandet av det nya
EU-direktivet om upphandling, är nu antagen av riksdagen. Den nya lagstiftningen innehåller
bland annat bestämmelser om inrättande av innovationspartnerskap. En upphandlande myndighet får ingå ett sådant partnerskap om den har behov av en innovativ vara eller tjänst som inte
finns på marknaden. SOFF avser att tillsammans med Teknikföretagen aktivt bevaka genomförandet och de närmare villkor som Upphandlingsmyndigheten kommer att arbeta fram.

Fler innovationsupphandlingar inom offentlig verksamhet

Försvarsmarknaden är forskningsintensiv och behöver tillgång till kvalificerad arbetskraft.
De yrkesroller som är mest kritiska är kvalificerade yrkesarbetare, tekniker samt högskoleoch civilingenjörer. Särskilt IT-säkerhetstekniker behövs. För att öka attraktiviteten kommer
föreningen under 2018 att titta på åtgärder för att öka mångfald. Det finns många sätt att arbeta
med mångfald och branschen behöver finna sina egna vägar, varför föreningen kommer bjuda
in till nätverksmöten för kvinnor inom försvarsfamiljen.
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Små och medelstora företags betydelse

4

D

e små och medelstora företagen utgör många gånger ett innovativt hjärta på säkerhetsoch försvarsområdet. De besitter en god förmåga att utvärdera teknologiers relevans
samtidigt som de har en god förmåga att koppla teknologi till olika sammanhang och
tillämpningar. För SOFF är det därför viktigt att de små och medelstora företagens styrka och
kraft tas tillvara.

Genom att fördelaktigt använda sin storlek har de små och medelstora företagen ofta korta
omställningstider och hög flexibilitet, och därigenom goda förutsättningar för att identifiera möjligheter i ny teknik och nya affärsområden. Samtidigt utgör säkerhets- och försvarsområdet en

kapitalintensiv bransch som agerar inom ett kraftfält av politiska och regulatoriska påverkansfaktorer, vilket blir ett motstånd för små och medelstora företag som vanligen har flera alternativa affärsstrategier.
SOFF har tagit fram en skrift som vänder sig till alla som vill öka sin kunskap om de mindre
försvars- och säkerhetsföretagens roll och förutsättningar. Skriftens syfte är att visa en bild av
vad små och medelstora företag är, exemplifiera förutsättningarna och visa på möjligheterna.
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Mål:
• Små och medelstora
företags förutsättningar
ska beaktas i samtliga
frågor och områden
som föreningen arbetar
med.
Fokus 2018:
• Föreningen ska arbeta
för att öka insikten och
kunskapen om de små
och medelstora företagens förtjänster och
utmaningar.
• Föreningen ska stärka
nätverken för de små
och medelstora företagen bland annat genom
att skapa en svensk
arena för möten med
kunderna.

Skriften ger också exempel på åtgärder inom och utanför SOFF som är tänkta att skapa bättre förutsättningar för företagen. Åtgärderna handlar bland annat om lika tillträde – hemma och
inom EU; kontakt med myndigheter och samhälle; internationell aktivitet; bättre koordinering
av FoU-samverkan; upphandling och immaterialrätt; kvotering av andel beställningar till mindre
företag; innovativa sätt att skapa kostnadeseffektiva lösningar samt exportkrediter.
Som ett resultat av de små- och medelstora företagens allt viktigare roll har EU-kommissionens handlingsplan för att underlätta entreprenörskap och klusterbildningar även ställer krav på
nationella åtgärder, vilka föreningen avser att följa upp.
SOFF utvecklar i en handlingsplan inom ramen för projektet Strategisk dialog även konkreta
åtgärder för hur förutsättningarna för de mindre företagen inom säkerhets- och försvarsområdet kan utvecklas.

Mindre företag bidrar
till kostnadeseffektiv
försvarsförmåga,
utgiven av SOFF.

Nyttan med strategisk dialog
mellan myndigheter och företag,
utgiven av SOFF.
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Handel med försvarsmateriel

E

xport är i dag en förutsättning för att skapa konkurrenskraft och kostnadseffektiva
produkter. Således blir exporten en del av hur vi skapar svensk försvarsförmåga. Genom
försvarsexport kan direkta strategiska/operativa effekter uppnås när Sverige samarbetar
med länder i vårt närområde samt även ge tillgång till teknik. Ökad export kan till del väga upp

5

Kina har skapat konstgjorda öar
i Sydkinesiska sjön för att upprätta militärbaser och inrätta
luftförsvarszoner (A2/AD).

de minskade investeringarna i utveckling och stärka samarbetet med strategiska partner. Exporten gagnar dessutom Försvarsmaktens operativa förmåga utifrån det faktum att export som
innebär kostnadsdelning med andra länder minskar Försvarsmaktens kostnad. Detta innebär att
inom en given ekonomisk ram kan fler system anskaffas, eller så kan förbättrade prestanda eller
uthållighet erhållas. Exporten medför, förutom delade kostnader för investering i vidmakthållande och vidareutveckling av materielsystem, även att drift- och underhållskostnader kan delas
med andra länder. Vidare bidrar företagens intäkter från exporten till att en industriell förmåga
samt forsknings- och utvecklingsverksamhet kan bibehållas, vilket medför uteblivna framtida
kostnader samt en tryggad industriell kapacitet och kunskap som i sin tur bidrar till en ökad
svensk försörjningstrygghet för försvaret.
Även import är en bärande del eftersom produkter och tjänster även kan levereras av utländska underleverantörer. Detta internationella samarbete bidrar till lägre investerings- och drifts-
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kostnader för det svenska försvaret, men också till ett operativt samarbete.
Behovet av exportfrämjande kommer under de närmaste åren att öka. SOFF kommer därför
att arbeta för att öka medvetenhet om detta stigande behov bland relevanta aktörer. Tillsammans med statens aktörer behöver vi därför fortsätta arbetet med att ge företagen stöd för kunskapsbyggande, introduktion, kontaktskapande och marknadsföringsprocesser.

Hur bidrar försvarsexporten till försvarsnyttan?,
utgiven av SOFF.

Kontroll vid export av försvarsmateriel

En strikt och noggrann exportkontroll och framgångar på den internationella försvarsmarknaden
går hand i hand. Genom att Sverige har strikta exportkontrollregler säkras teknologiöverföringar

från viktiga partnerländer som USA och Storbritannien. Det finns en hög internationell
tilltro till det svenska exportkontrollsystemet. Det finns även ett behov av att samtliga
medlemsländer inom EU tillämpar liknande exportkontrollregler i syfte att förverkliga
utvecklandet av en gemensam marknad på detta område. Globalisering och konsolidering
medför att transnationella företag i praktiken kommer att ha möjlighet att exportera samma
system eller produkt från olika länder om exportförutsättningarna är olika. Detta skulle
generera en snedvridning av konkurrensförutsättningar samt ge negativa konsekvenser för de
länder som tillämpar de mest ambitiösa exportkontrollreglerna. SOFF verkar därför för en ökad
harmonisering av exportkontrollen inom EU och de nordiska länderna.

Team Sweden

Mål:
• Föreningen ska arbeta
för en effektiv koordinering av samarbeten,
exportfrämjande samt
regelverksfrågor vid
internationella affärer
för att uppnå bättre
marknadstillträde.
Fokus 2018:
• Tillsammans med Business Sweden, FMV och
Regeringskansliet ska
föreningen genomföra
de marknadsaktiviteter
som krävs för ett effektivt exportarbete.

Exportfrämjandet bör dimensioneras med utgångspunkt för de betydande behov som föreligger. Förmåga till exportstöd har avsevärt minskat efter nedläggningen av Försvarsexportmyndigheten (FXM) och är nu på en underkritisnivå. Om exportmöjligheter går förlorade finns det
risk för uteblivna statliga intäkter och att kostnadsdelning går förlorad. Detta kommer även att
långsiktigt påverka Försvarsmaktens operativa förmåga samt försörjningstryggheten för densamma.

SOFF eftersträvar därför ökad samordning med staten för marknadsarbetet och prioriteringen av samarbetspartner på den internationella försvarsmarknaden, vilket också stöds av rege
ringens nya exportstrategi1. I detta ligger även en önskan om en årlig gemensam planering som
informerar om bland annat statliga och näringslivsbaserade delegationer till och från Sverige,
internationella utställningar, seminarier samt andra förutsättningsskapande och strategiska aktiviteter.

Internationella materielsamarbeten
Sverige deltar i internationella materielsamarbeten för att få tillgång till högteknologiska system
som kan utvecklas med full insyn och påverkan, men till en betydligt lägre kostnad än om Sverige gjort det helt på egen hand.
Internationella samarbeten mellan försvarsmyndigheter och/eller företag är i dag en förutsättning för den operativa förmågan och en effektiv försvarsmarknad. Missilområdet är ett tydligt
exempel där Försvarsmakten genom internationella samarbeten stärkt den operativa förmågan
och delat utvecklingskostnaderna.
För att Sverige ska vara intressant som samarbetspartner i nyutveckling av försvarsmateriel
för utländsk myndighet och företag krävs förutom ett operativt behov även teknologisk höjd, kompetens, samt samsyn om potentiella exportmarknader.
1 ”Sveriges exportstrategi”: www.soff.se/wp-content/uploads/2016/10/sveriges-exportstrategi.pdf
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Marknadstillträde:
Sverige
Norden/USA
EU och LOI-länder
Växande marknader

6

Marknadstillträde: Sverige
SOFF:s målsättning inom detta område är att utveckla de grundläggande förutsättningarna för
branschen genom ett förutsättningsskapande arbete i Sverige.
Den svenska marknaden med dess begränsade köpkraft för säkerhets- och försvarsrelaterade
produkter och tjänster utgör en minskande marknadsandel för medlemsföretagen. Sveriges värde som hemma- och referensmarknad är ändå mycket viktig, vilket återkommande betonas av
medlemsföretagen. Sverige som referensmarknad är många gånger en förutsättning för att medlemsföretagen ska kunna genomföra framgångsrika exportsatsningar. När svensk anskaffning
därför allt oftare sker i öppen internationell konkurrens är det av stor vikt att de företag som är
verksamma i Sverige alltjämt lyckas bibehålla en framskjuten position på den egna hemmamarknaden.
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Nyttan av en strategisk dialog
Det finns flera skäl för en stärkt dialog kring strategiska frågor som berör säkerhets- och försvarsföretagens verksamhetsområden.
Den politiska inriktningen, som ytterst beslutas av riksdagen, definierar ramarna och målen
för säkerhets- och försvarspolitiken samt för fördelningen av de medel som ska avsättas för att
uppnå dessa målsättningar. Men politiken bör också ur ett strategiskt perspektiv ge generell

vägledning för hur den önskade militära förmågan, som ska uppnå målsättningarna, långsiktigt
ska byggas upp, bibehållas och utvecklas. Det innebär bland annat ett behov av att definiera de
områden som är aktuella som väsentliga nationella säkerhetsintressen samt också de områden
som har speciella behov av försörjningstrygghet. Försvarsmakten kan sedan omvandla dessa
väsentliga nationella säkerhetsintressen till konkreta militära förmågor och i sin tur tillsammans
med FMV tydligt definiera hur dessa förmågor ska försörjas och upphandlas ur ett livscykel
perspektiv gentemot marknaden.
Det är därför angeläget att det inom säkerhets- och försvarssektorn finns ett omfattande samspel mellan berörda aktörer. Detta samspel kräver en löpande och framåtblickande dialog, på

säkerhets- och försvarspolitisk grund, mellan riksdagen, regeringskansliet, myndigheter samt
säkerhets- och försvarsföretag i Sverige. Företagen kan då anpassa långsiktiga marknadssatsningar, forskning och teknikutveckling samt utveckling av produktportföljen baserat på den
svenska kundens behov av försörjningslösningar. Dessutom kan företagen då leverera kunskap
och förslag på lösningar och berätta vad som är teknologiskt möjligt åt andra hållet.
Grunden för den industriella förmågans långsiktiga utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft avgörs i flera avseenden i Sverige. Försörjningslösningar skapas dock inte längre enbart

Mål:
• Den svenska marknaden ska effektivt förse
försvarsmyndigheterna med efterfrågade
system, produkter och
tjänster.
• Föreningen ska bistå
försvarsmyndigheterna
med att säkerställa en
fungerande försvarslogistikförsörjning.
Fokus 2018:
• Föreningen ska särskilt
samverka med utredningen ”Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov”.
• Tillsammans med
berörda aktörer ska
föreningen utveckla
dialogpunkterna inom
projektet Strategisk
dialog 2.0.

22

nationellt, utan det finns en tydligare internationell dimension i detta. Företagens förmåga begränsas heller inte till leveranser av produkter och tjänster eftersom företagen även har en roll
att fylla genom att bistå försvaret och relevanta myndigheter med kompetens och förmåga att
hantera personella resurser.
Företagens roll som tjänsteleverantör kan vidareutvecklas och effektivisera försvarslogistikförsörjningen på flera områden. Försörjningstrygghet handlar både om materiella och personella
resurser – något vi nu ser skäl att på allvar inventera igen. När vi kraftsamlar och tar gemensamt
ansvar för våra sårbarheter måste vi även, utifrån långsiktiga samarbeten med utvalda länder,
se hur vi tillsammans kan lösa utmaningarna samt i vilka fall vi gör det på egen hand respektive
med prioriterade partner.
Försvarsmakten och FMV arbetar under 2018 med att förbereda den omorganisation av uppgifter inom materiel- och logistikförsörjningen som regeringen tagit ställning till i budgetpropositionen för 2018. Föreningen kommer aktivt att följa upp omorganisationen och bl.a. säkerställa
att genomförandet beaktar de frågor branschen framfört i remissyttrandet till betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88).

Marknadstillträdet generellt
Frågorna kopplade till marknadstillträde är en högt prioriterad fråga för SOFF. När det gäller
den svenska marknaden har frågan sin tyngdpunkt i hur medlemsföretagen och framför allt
små och medelstora företag bereds tillträde till svenska upphandlingar och forskningsprogram
samt hur dialogen och förutsättningarna för dessa upphandlingar i sin tur kan ske innan själva
upphandlingen startar. En öppen och konkurrensutsatt marknad ger en långsiktigt god funktion
för såväl producenter som kunder. Samtidigt måste hänsyn visas för den påverkan på normala
marknadsmekanismer som gör sig gällande inom försvarssektorn. Detta är en sektor med speciella förtecken där de enda slutanvändarna är stater samt där nationell suveränitet och väsentliga
säkerhetsintressen spelar en avgörande roll. Detta påverkar i praktiken hur långt och hur fort
enskilda länder rör sig i riktningen mot en öppen och konkurrensutsatt marknad. Protektionistiska mönster medför ännu att marknaden utvecklas ojämnt och att svåra konkurrenshindrande
faktorer alltjämt kvarstår. Det innebär att väsentliga delar av marknaden i stor utsträckning ännu
förblir otillgängliga för verklig konkurrens. För företagen i Sverige är det av vikt att exportmarknaden, främst inom EU, görs tillgänglig i samma takt och omfattning som den svenska marknaden
öppnas upp för konkurrens.

Marknadstillträde: Norden/USA
De nordiska länderna förenas av att de har starka militärtekniska samarbeten med USA och
omfattande försvarsindustriell samverkan över Atlanten.
Den nordiska marknaden är väletablerad och viktig. Den omges med goda förutsättningar för
samarbete, även om det också finns utmaningar. Samarbetet mellan regeringarna och branschföreningarna är i allt väsentligt goda. Det finns grundläggande likheter mellan de nordiska länderna som gör att den nordiska försvarsindustrisektorn skiljer ut sig i en europeisk kontext. Vi
är små, öppna ekonomier som i mångt är beroende av andra och förstår vikten av öppenhet och
vinsterna med en konkurrensutsatt marknad. När de nordiska branschföreningarna talar om en

öppen försvarsmarknad är vi mer långtgående än många andra länder på den europeiska kontinenten och har färre reservationer. Vi delar även uppfattningen att det transatlantiska samarbetet bör stärkas.
De nordiska länderna har tillsammans goda möjligheter att göra sin röst hörd inom AeroSpace
and Defence Industries Association of Europe (ASD), Nato Industry Advisory Group, Europeiska försvarsbyrån (EDA) samt EU-institutionerna – om länderna och dess näringsliv kan utforma
gemensamma budskap och framföra dem tillsammans. SOFF kan genom föreningens roll inom

LOI-samarbetet (Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Sverige och Italien) även agera
språkrör för det nordiska perspektivet i miljöer som de andra länderna och branschföreningarna
inte har samma tillträde till.

NORDEFCO och JNDICG
SOFF och dess nordiska systerföreningar arbetar genom Joint Nordic Defence Industry Cooperation Group (JNDICG) med att utveckla branschen som dialogpartner till den politiska
nivån. Det nordiska samarbetet har dock utvecklingspotential. Möjligheten att utnyttja försvarspolitiska samarbetsformer inom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) som grundval
för ett intensifierat försvarsindustriellt samarbete länderna emellan har ännu inte förverkligats. .
Pågående förhandlingar, inte minst om försörjningstrygghetsavtal, visar på utmaningarna. Men
den industriella förmågan i våra länder är tätt sammankopplad med ökat marknadstillträde både
i och utanför Europa.
Samarbetet i Norden på försvarsmaterielområdet har även andra dimensioner än NORDEFCO. I Sverige, Norge och Finland finns välutvecklade nationella marknadsplatser kring vilka ett
utökat utbyte mellan företagen kan byggas. Som bransch måste vi i högre grad åskådliggöra och
förstå skillnaderna mellan våra respektive nationella system. Vi måste lära oss drivkraften bakom
försvarspolitiken och de satsningar som görs i de respektive länderna. Vi måste öka kunskapsnivån och förståelsen hos politiker och militära företrädare för materielupphandlingsprocesser
samt företagens roll i dessa. Samtidigt måste även de politiska viljeriktningarna ge tydligare svar
på hur nordiska samarbeten ska kunna utformas och på vilka områden. Norden har således
stora möjligheter, men vägen fram kräver ett ansvarsfullt och aktivt arbete.
Det svensk-finska försvarssamarbetet har en särställning i dessa sammanhang eftersom det
innefattar förutsättningar för att verka gemensamt i freds-, kris- och konfliktsituationer. Bland

annat avser länderna att utveckla gemensamma enheter inom sjö-, luft- och markarenorna. Detta skapar även förutsättningar för en djupare försvarsindustriell samverkan mellan Sverige och
Finland då olika logistik- och försörjningslösningar kan behöva utvecklas.

USA
Den amerikanska försvarsmarknaden är den i särklass största i världen. Men den präglas av
protektionistiska drag, delvis på säkerhetspolitiska grunder. Marknadstillträdet är i vissa avseende begränsat för utländska företag, bland annat med regelverken kring International Traffic
in Arms Regulations (ITAR). Regelverksutvecklingen på den amerikanska marknaden styr tillgänglighet för företag i Sverige. Det är därför angeläget att ständigt försöka minimera handelshindrande åtgärder i relationen med USA.

Det krävs betydande uthållighet för att nå framgång på den amerikanska försvarsmarknaden.
Den nuvarande amerikanska administration har aviserat att den avser verka för att underlätta
utländska företags affärsansträngningar och det finns tecken på att USA kommer att behöva
öppna upp för konkurrens i viss utsträckning. Genom reformen Better Buying Power 3.0 avser
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det amerikanska försvarsdepartementet bland annat ge bättre tillträde till utländska företag vid
större upphandlingar.
Det finns också skäl att anta att konkurrensen från de amerikanska företagen kommer att öka
i takt med att dessa kommer att bli allt mer exportorienterade, bland annat på grund av den nya
amerikanska exportkontrollagstiftningen som syftar till att underlätta försvarsmaterielexport.

USA – Norden och den transatlantiska länken
Det finns några länder som ofta utpekas som kompletterande länder till USA:s försvarsindustriella och teknologiska bas. Den amerikanska administrationen påvisar ett betydande intresse
för dessa länder och bland annat ingår Sverige, Norge och Finland i denna grupp. Ett närmare
nordiskt samarbete inom flera områden, med exempelvis gemensamma utvecklingsprojekt, bör
därmed kunna ses som ett starkt nordiskt kluster och utgöra en gemensam förstärkning i den
transatlantiska länken. Norden bör i egenskap av ett sådant kluster kunna framhäva sin del av

den europeiska försvarsindustriella basen, i relationen till USA, på ett framgångsrikt sätt.

USA – Enheten för försvarsindustriellt samarbete

Mål:
• SOFF ska verka för att
stärka relationerna med
USA och de nordiska
länderna för att öka
affärsrelationerna.
Fokus 2018:
• SOFF ska gemensamt
med myndigheter och
företag ta tillvara de
möjligheter det amerikanska försvarsinnovationsinitiativet och det
bilaterala samarbetsavtalet medför.
• Föreningen ska
implementera projektplanen för hur samverkanskontoret kan stödja
företagen i alla faserna
av tillträdet till amerikanska marknaden med
prioritet på partnerskapande och etablering.
• Föreningen ska tillsammans med de nordiska
branschföreningarna
stärka det nordiska
samarbetet, inte minst
NORDEFCO.
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Inom ambassaden i Washington finns ett kontor för försvarsindustriell samverkan, i dagligt tal
kallat Samverkanskontoret eller MOU-kontoret. SOFF svarar för företagens delaktighet vilket
sker i samverkan med regeringens främjande verksamhet. Kontorets uppgift är att på strategisk
nivå skapa bästa möjliga förutsättningar på den amerikanska marknaden för svenskrelaterad
säkerhets- och försvarsindustri. Detta görs bland annat genom att bidra till den strategiska
dialogen rörande försvarsmaterielsamarbetet mellan USA och Sverige, och genom rådgivning
för att hitta affärsmöjligheter inom den komplexa upphandlingsmiljö som amerikanska försvaret
innebär, men också genom att skapa samarbeten mellan de svenska och amerikanska företagen.
Enheten är ett tillgängligt verktyg för alla SOFF:s medlemsföretag som har intressen i, eller vill
lära sig mera om, förutsättningar i USA. Även Sveriges ambassad i Washington bidrar med stöd

för denna utveckling för att svenska företag blir mer framgångsrika på den amerikanska marknaden.

Marknadstillträde:
EU och LOI-länder
Utvecklingen inom EU och dess medlemsländer är komplex och föremål för ett antal, ibland motsägelsefulla, förändringsrörelser med varierande politisk bakgrund och tyngd.

De sex största försvarsindustriella länderna i Europa har sedan 2001 ett samarbete baserat
på parlamentarisk grund. De så kallade LOI-länderna utgörs av Storbritannien, Frankrike,
Tyskland, Spanien, Italien och Sverige. I kärnan finns en än mer central del, där Storbritannien,
Frankrike och till del Tyskland dominerar EU:s marknads- och regelverkstillämpning. Dessa tre
länder är även inom många förmåge- och teknologiområden i stor utsträckning självförsörjande
och de svarar för närmare 90 procent av de satsningar som görs inom forskning och teknikutveckling i EU på området. Samarbetet inom LOI har dock en osäker framtid, inte minst efter
Brexit. EU:s initiativ med en ny försvarsfond kan även komma att ställa samarbetet i skuggan.

Samarbete inom Europa
Den ökade oron i vår omvärld, osäkerheten om hur den nya Trump-administrationen ser på europeisk säkerhetspolitiken samt Brexit har under året accelererat en diskussion om den framtida
inriktningen av försvars- och säkerhetsområdet för EU och åtgärder för att stärka medlemsländernas försvarsförmågor. EU:s institutioner formar och utvecklar marknaden genom att stifta
och övervaka lagar och regler samt medlemsstaternas uppträdande på marknaden. De medverkar även till att strukturera den europeiska teknologiska och industriella basen samt koordinerar
viss samverkan mellan nationella aktörer. Den 7 juni presenterade EU-kommissionen förslag
rörande om EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Dels ett förslag till en europeisk
fond för försvarsförmåga, dels ett diskussionsunderlag om olika scenarier för hur europeiska
försvarssamarbetet kan utvecklas. Dessa processer blir centrala för verksamhetsåret 2018.
EU-initiativen öppnar för ökad samordning, men implementationen av försvarsupphandlingsdirektivet i nationella lagstiftningar förblir en viktig nyckel till marknadstillträdet i Europa. Regelverket kan användas för att öppna upp marknaden, men också för att stänga ute konkurrerande
länders företag om man så önskar.

Behovet av harmonisering
Rörelsen mot en öppnare och mera konkurrensutsatt marknad måste göras gemensamt och i
takt inom EU. Sverige kan inte ensamt gå först i denna utveckling. För att försvarsföretagen
fortsättningsvis ska ha möjlighet att verka i Sverige är det av yttersta vikt att det svenska regelverket harmoniseras framför allt med de för Sverige viktigaste handelsländerna på området,
såsom övriga EU:s medlemsländer och USA. En förutsättning för rättvis konkurrens är att det
sker på lika villkor.

Övriga Europa
De europeiska länderna utanför LOI har generellt sett betydligt mindre anskaffningsbudgetar
och begränsad industriell förmåga. Dessa kan utgöra en tillgänglig marknad för svenska företag,
inte minst de länder där svensk försvarsteknologi är känd genom Gripen eller andra stora exportframgångar. Konkurrensen på dessa marknader är dock numera hård, både från de största
EU-länderna, från USA samt i tilltagande grad från BRIC-länderna. SOFF kommer inte att arbeta strategiskt för att utveckla relationerna med dessa marknader om det inte sker på uttrycklig
hemställan från regeringskansliet eller berörda myndigheter.

Nato
Det materiel- och försvarsindustrisamarbete som äger rum inom Nato är centralt då organisationen utformar de standardiseringsavtal som sedan präglar produktutvecklingen på försvarsmarknaden. Det finns också ett närmare samarbete mellan statliga aktörer och försvarsföretag
inom Nato och företagen uppfattas i allmänhet som viktiga partner vid utformningen av nya program eller upphandlingar. SOFF representerar Sverige som partnerland inom Nato Industrial

Advisory Group (NIAG) och kan därigenom följa det arbete som sker inom organisationen.
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Norden (inkl Sverige)
Asien och Mellanöstern
Övriga Europa
Nordamerika
Syd- och Latinamerika
Oceanien
Afrika

Medlemsföretagens export inom
säkerhets- och försvarsområdet
år 2016 uppdelat på geografiska
regioner.

Mål:
• Föreningen ska verka
för ökat tillträde till de
europeiska marknaderna.
Fokus 2018:
• Arbeta för en god
nationell koordinering
för effektivt deltagande
i EU:s program och
att EU:s olika initiativ
utvecklas i linje med ett
ökat marknadstillträde
• Konsekvenserna av
Brexit och utvecklingen
av Sexnationsavtalet
(LOI-avtalet) ska bevakas.

Natos materielsamarbete samordnas av de nationella försvarsmaterielchefernas möte (Conference of National Armaments Directors, CNAD). Det praktiska samarbetet sker i tekniska
arbetsgrupper som står öppna för partnerländerna och med olika Nato-myndigheter där information utbyts om nationella utvecklingsprogram och samarbetsmöjligheter kartläggs. För
företagen har länge harmoniseringen och interoperabiliteten gentemot Natos standarder varit av
stor betydelse för de system, produkter och tjänster som utvecklats.
Försäljningen direkt till Nato-myndigheter från Sverige är i dag ytterst begränsad. Däremot
sker försäljning från flera dotterbolag i Nato-länder. Det är dock tydligt att det finns ett intresse
från Natos sida att ge svenska företag ökat tillträde till Nato-upphandlingar. Att Sveriges samarbete Enhanced Opportunities Partership (EOP) med NATO förlängs skapa förutsättningar för
regeringen att därigenom verka för ett ökat marknadstillträde för svenska företag.

Marknadstillträde:
växande marknader
Sydasien, Ostasien och Oceanien
Dessa regioner innehåller flera länder som är tillgängliga för försvarsmaterielexport och kännetecknas av ekonomisk stabilitet och i flera fall även stark tillväxt. Regionerna är geografiskt
avlägsna, men marknadsföring kan bedömas vara meningsfull. Flera svenska företag har lång
tradition av att verka på dessa marknader och god kunskap om de viktigaste länderna. Länder
av intresse på kort och medellång sikt är Indien, Japan, Sydkorea, Malaysia och Indonesien.
Australien är även en viktig samarbetspartner för flera företag i Sverige, inte minst inom landoch marindomänerna. Under de kommande 20 åren kommer Australien att behöva modernisera flera nya plattformar; utöver nya ubåtar även fregatter, stridsflyg och stridsfordon.

Sydamerika
Ett antal sydamerikanska länder är intressanta ur ett affärsmässigt perspektiv. Svenska företag
har stor erfarenhet av att arbeta på den sydamerikanska marknaden. Länderna är dock i allmänhet teknologiskt samarbetskrävande och tiderna för affärsprocesser är oftast mycket långa. Flera
europeiska säkerhets- och försvarsföretag finner det ändå meningsfullt att fortsätta att göra affärer och konkurrera på dessa marknader. Från ett svenskt perspektiv utgör Brasilien det i särklass
mest intressanta landet. Detta perspektiv har naturligtvis stark koppling till samutvecklingen av
Gripen NG.

MENA-regionen och Afrika söder om Sahara
Försvarsmarknaderna i Mellanöstern och Nordafrika samt Afrika söder om Sahara skiljer sig åt
i en rad avseende bland annat beträffande storlek, tillväxt, strategisk inriktning och marknadstillträdet för svenska företag. Regionerna präglas dock i allmänhet av stigande försvarsutgifter

och begränsad inhemsk förmåga att producera försvarsmateriel. Till vissa av dessa länder har
svenska försvarsföretag haft en omfattande export av försvarsrelaterade plattformar och system
över en längre tid som även har bidragit till att stärka Försvarsmaktens operativa förmåga.
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Produkter med dubbla
användningsområden
Ett växande område är produkter som
har ”dubbla användningsområden”, det
vill säga produkter med en etablerad
civil användning men som även kan ges
en militär användning. Inom samhällssäkerhet finns flera exempel, exempelvis mjukvara, algoritmer eller lasrar.
Men det kan också vara föremål som
används i utveckling av produkter såsom
verktygsmaskiner, kemisk tillverkningsutrustning, datorer eller råmaterial till
komponenter såsom aluminiumlegeringar. Bedömningen av vad som ska klassas

som dubbla användningsområden
måste kontinuerligt beakta den tekniska
utvecklingen och vad som är allmänt
tillgängligt på marknaden genom den
kommersiellt drivna teknikutvecklingen.
I ett läge där utveckling av teknik för
civil användning blivit ledande är det inte
alltid relevant att en eventuell militär
användning av tekniken begränsar exporterbarhet i allmänhet.
En revidering av EU:s regelverk pågår
och föreningen arbetar aktivt med att
beskriva förslagens konsekvenser.
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7

Skyddet av samhället

Samhällssäkerhet
Samhällets säkerhet utmanas av en rad hot, risker och sårbarheter. Det kan handla om bränder,
extrema väder och naturkatastrofer men även av aktörsstyrda hot som organiserad brottslighet,
cyberangrepp, terrorism eller informationsoperationer.
Kärnan i samhällssäkerhet är människors liv och hälsa: att skydda den enskilda individen genom samhällets och nationens säkerhetsarbete. För att människors liv och hälsa och andra grundläggande behov ska kunna skyddas måste samhällsviktiga funktioner skyddas. Hoten, riskerna
och sårbarheterna har mött nya utmaningar i dagens samhälle, inte minst genom globalisering
och informationsteknikens snabba utveckling. Det övergripande ansvaret för samhällets säkerhet
vilar på de offentliga institutionerna men många samhällsviktiga funktioner utförs av företag.
Det ömsesidiga beroendet mellan det offentliga och privata för att skydda samhället har därigenom ökat. Detta utgör ett fönster för nya samarbeten inom området samhällssäkerhet.
För alla riskområden utgör rätt information i rätt tid ett genomgående behov. Sådan information kan skapas genom informationshantering av data från sensorer, databaser, sociala medier
och liknande. Sensorsystem för att samla kunskap om omvärlden och ge förutsättningar för rätt
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åtgärder är en viktig komponent. Enorma datamängder från billiga respektive mer avancerade
sensorer kommer alltmer att samlas och här är kopplingen till IT stark.
Sverige har en stark position inom flera områden när det gäller säkerhetsteknik. Ett stort antal
företag har vuxit fram under senare år, men marknaden är fortfarande relativt omogen. Marknaden har för närvarande en årlig tillväxt på cirka åtta procent per år och 66 % av företagen
inom samhällssäkerhet bedömer att branschen kommer att öka med mer än tio procent per år
de närmaste tre åren. Den svenska exporten – i dag 40 % av omsättningen – har fördubblats
sedan 2008 och exporten är betydande på områden såsom sensorteknik, kommunikationsteknik
och cybersäkerhet.

Totalförsvaret
Samhällets förmåga att hantera kriser i fred ger även en grundläggande förmåga att hantera
statsunderstödda handlingar och krig. Samhället, med statliga myndigheter, kommuner, landsting och företag, behöver därför redan i fredstid ha förmåga att möta olika former av destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Det kan
vara underrättelseoperationer, sabotage och cyberattacker – som inte nödvändigtvis har avsikten
att förbereda ett väpnat angrepp mot Sverige.
Likväl är försvaret beroende av ett robust samhälle för att vid höjd beredskap och ytterst vid
krig kunna effektuera en militär förmåga. Resursförstärkning tar tid att genomföra. Hur kan vi
tillsammans skapa ett ekosystem där Försvarsmakten har de resurser som behövs, även i tider
av störningar inom exempelvis handelsmönster eller vid väpnade konflikter i vårt närområde?
När måste konkreta förberedelser göras – för vad? Det rör även förmågan att nationellt dela
information med höga krav på robusthet och sekretess. Ett robust ekosystem för försörjningen
av Försvarsmaktens förmågor, exempelvis inköp av materiel och utrustning, kan i vissa avseenden väntas med till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge; i andra avseenden krävs handling även i
fredstid för att upprätthålla försvarslogistiken i fred såväl som i kris- och krigssituationer.
Vad innebär det för säkerhets- och försvarsföretag? I grunden tre perspektiv: nya krav på
befintliga affärer (krav på befintlig och nyanskaffad förmåga avseende exempelvis försörjningstrygghet, leveranssäkerhet och samverkan militärt/civilt); nya affärer (ökade säkerhetskrav, behov av riskbedömning och nya lösningar) samt aktivt deltagande i informationsutbyte.
Hotet mot samhället förändras hela tiden och på senare tid har mycket uppmärksamhet riktats mot så kallad hybridkrigföring. Hybridkrigföring är ingen ny företeelse men dess tillämpning
har vidareutvecklats och bland annat anpassats till informationssamhällets utformning. Detta
leder till nya utmaningar för att skapa säkerhet och trygghet i fred, kris och konfliktförhållanden.
Försvarsmyndigheterna måste ha förmågan att tidigt kunna analysera vilket hotet är, vem och
vad som ligger bakom samt hur motåtgärderna ska riktas – exempelvis berör detta hur staten
ska hantera cyberattacker initierade av hackergrupper som är fristående men understödda av en
annan stat. En annan utmaning är hur det psykologiska försvaret ska utformas när information
och propaganda på ett avgörande sätt påverkar media, beslutsfattare och allmänhet i syfte att
skada förmågan att hantera olika processer och situationer.

Cybersäkerhet för samhällets försvar
I och med digitaliseringen och den ökade uppkopplingen av maskiner och apparater blir samhället mer sårbart och cybersäkerhet allt viktigaret. Cybersäkerhet kan definieras som de mekanismer och åtgärder som används för att skydda, både civilt och militärt, mot de hot som kan
skada beroendet av nätverk och informationsinfrastruktur. Arbetet innefattar också åtgärder för
att stärka motståndskraften och resiliensen mot cyberangrepp som kan hota samhällets säkerhet.
Riksdagen har i försvarsbeslutet uttalat att Sverige ska bygga upp en aktiv cyberförsvarsförmåga
som innebär exempelvis åtgärder för att upptäcka eller få information om ett cyberintrång och
olika former av cyberattacker, eller att fastställa en cyberoperations ursprung.
Mjukvaruutveckling utgör en allt viktigare beståndsdel i våra produkter, i vår produktionsapparat och i vårt tjänsteutbud. Effektiv mjukvaruutveckling med hög kvalitet, produktivitet och
kommersiell träffsäkerhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Sverige har goda förutsättningar att stärka sin position inom mjukvaruutveckling.
Tillgång till teknologi som av särskilda sekretesskäl har ett betydande nationellt intresse eller
skyddsvärde, såsom kryptoteknik, berör flera olika samhällsaktörer. Genom att kryptera information blir den svårare att avlyssna eller på annat sätt ta del av. Denna teknik och kompetens är
viktig och bör utvecklas.
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Mål:
• Föreningen ska verka
för att företagen drar
fördel av sin starka
internationella position
och att säkerhetsmarknaden i Sverige förblir
konkurrenskraftig.
Fokus 2018:
• I samarbete med andra
ska föreningen skapa
arenor och nätverk för
användare och produktoch tjänsteutvecklare
för ökad dialog och
informationsutbyte.
• Bistå Försvarsmakten
och MSB i genomförandet av myndigheternas
totalförsvarsuppdrag.
• Föreningen ska analysera och följa förhandlingarna om EU:s förslag
för kontroll av export av
varor med dubbla användningsområden med
särskilt fokus på frågor
om försvarsmateriel och
cyber.
• Föreningen ska ta
fram och genomföra
en handlingsplan för
cyberområdet som en
uppföljning av föreningens policyrekommendationer på området.

Föreningen har i sitt positionspapperet ”Stärkt cyberförsvar krävs för skydd av samhället”
understrukit bl.a. det strategiska partnerskapet mellan företagen och det offentliga för att dela
kunskaper om risker och sårbarheter på cyberområdet; behovet att minska fragmentiseringen
på marknaden och öka beställarkompetensen, bland annat genom gemensamma lägesbilder;
startande av pilotprojekt med innovationsupphandling för att främja tidig dialog mellan de offentliga aktörerna och företagen i linje med den snabba innovationsstyrda tekniska utvecklingen;
utveckling av aktiv nationell cyberförmåga i dialog med marknadens parter samt en nationell
plan för utveckling av teknik och kompetens inom krypteringsområdet.

Vad avses med
samhällssäkerhet?
Samhällssäkerhet innebär
att trygga funktioner som
är vitala för vårt samhälle.
Ansvaret för skyddet av
samhällets funktionalitet
vilar på ett stort antal
aktörer. Föreningen har
huvudfokus på statliga

aktörer med ansvar för
exempelvis rättsvårdande
verksamhet, kustbevakning, IT-säkerhet. Vår
viktigaste samarbetspartner är Myndighetens
för samhällsskydd och
beredskap (MSB), men

Marknadens roll för
samhällets säkerhet,
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även flera bevakningsmyndigheter. Tillsammans
med försvarsmyndigheterna skapar dessa en
säkerhetsstruktur som
ökar förmågan att försvara
samhället.

Med sikte på - en podd teknik
och vår säkerhet
Föreningens podcast ger perspektiv
och insikter om hur teknik skyddar det
svenska samhället och vilka hot som
påverkar vår säkerhet och försvarsförmåga. Hur skyddar vi Sverige? Och vilken
är försvars- och säkerhetsföretagens roll
i relation till myndigheterna?

Podden lanserades sommaren 2017 och
har lyft ämnen som totalförsvar, cybersäkerhet och obemannade farkoster.

Tillsammans utvecklar vi marknaden
- kontakta gärna föreningens kansli
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SOFF:s viktigaste fråga för verksamhetsåret 2018 är
likvärdiga förutsättningar för företag i Sverige att exportera
och samarbeta på den internationella marknaden.
Föreningen vill under verksamhetsåret även säkerställa
förståelsen av den nytta företagen utgör för att skapa
försvarsförmågan samt dess säkerhetspolitiska roll.

