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LANDET
Schweiz är en förbundsrepublik i Centraleuropa som består av 26 kantoner. Dessa har hög grad av självbestämmande genom egna parlament och regeringar. Landet har en förbundspresident men leds av
Förbundsrådet, landets regering, som gemensamt är landets statsöverhuvud. Förbundsrådet väljs av Förbundsförsamlingen. Schweiz är inte medlemmar i EU eller Nato, men landet har deltagit i programmet
Partnership for Peace sedan 1996, och blev medlemmar i FN 2002. Sedan 2008 är de även medlemmar
av Schengenområdet. Den nationella ekonomin är väldigt god. Landet har fyra officiella språk – tyska,
italienska, franska och rätoromanska.
Schweiz säkerhets- och försvarspolitiska inriktning fokuserar på samarbete med internationella organisationer, så som EU och Nato, samt nedrustning och icke-spridning. Neutralitet och solidaritet lyfts
fram som de faktorer vilka tydligast formar landets politik, ibland till sådan grad att landet uppfattas som
passivt. Den neutrala hållningen som man intagit i konflikter under det senaste århundradet beskrivs
även som ett sätt att upprätthålla en nationell samhörighet då landet har många olika kulturer, språk och
folkgrupper. Internationella Röda Korset grundades i Schweiz och har fortsatt sitt huvudsäte i Genève.
Landet har allmän värnplikt för män och ett så kallat milissystem, vilket innebär att soldaternas utrustning förvaras hemma för att möjliggöra en snabb mobilisering. Försvarsförmågan har varit inriktad mot
armékrigföring och territorialförsvar men i de senare satsningarna inom försvarsområdet har fokus legat
på försvar av luftrummet.
Förbundsrådet kommunicerar årligen den önskade finansieringen av försvarsmakten till parlamentet
genom så kallade armémeddelanden, Armeebotschaft. Detta dokument sammanställs av försvarsministeriet utifrån underlag från försvarsmakten samt myndigheten Armasuisse, motsvarande FMV. Båda kamrarna i parlamentet godkänner finansiering av de föreslagna projekten genom att godkänna dokumentet.
Utveckling och anskaffning av försvarsförmåga är förmåge-orienterad genom att den utgår från underlag
som försvarsmakten tar fram utifrån vad de ser sig behöva för att uppfylla sitt uppdrag. Underlaget läggs
sedan fram till försvarsministeriet för godkännande. Upplägget gör att det är försvarsmakten som tar
fram de konceptuella grunderna för landets försvar, planerar för investeringar och operativa kostnader
samt specificerar de militära kraven. Armasuisse tar fram initiala kostnadsberäkningar och ansvarar för
all anskaffning och upphandling inom försvarsområdet. Det är även Armasuisse som konverterar försvarsmaktens kravställningar till tekniska specifikationer och sedan tar fram anbudsförfarande. Det kan
noteras att det schweiziska försvarsministeriet även innefattar ansvarsområdena för befolkningsskydd
och idrott.
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Landets försvarsindustriella bas består främst av små- och medelstora företag som inriktar sig mot
högteknologiska lösningar och delkomponenter. Ett fåtal större företag kan leverera hela system. Traditionellt har det inhemska företaget RUAG varit en framträdande aktör i att leverera försvarsmateriel till
den schweiziska försvarsmakten. I början av 2020 delade bolaget upp i två delar där de nationella delarna
numera hanteras av MRO Switzerland och RUAG International istället fokuserar på internationella projekt.
Den schweiziska försvarsindustrin i övrigt har en hög grad av små- och medelstora företag, ett resultat av
långsiktigt stöd till dem samt restriktioner för större företag att etablera sig i landet.

Mer läsning
Försvarsministeriets hemsida för Armémeddelanden
Hemsida för Armasuisse (engelsk version finns tillgänglig)

FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Landets satsningar på modernisering av utrustning och anskaffandet av förmågor inom luftförsvar –
stridsflygplan samt luftvärn – har gjort att Schweiz försvarsbudget ökat under de senaste åren. 2018
ökade landets försvarsanslag med 6,7% jämfört med 2017, och motsvarande ökning 2019 var 9,9% med
en budget på 5,27 miljarder USD. Fram till 2024 är prognosen att budgeten kommer öka till 5,89 miljarder
USD. Trots ökningen väntas försvarsbudgetens del av BNP minska något under perioden fram till 2024.
2020 var Schweiz försvarsbudget 5,7 miljarder USD och motsvarade 0,8% av landets BNP.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Pågående översyner
I juli 2021 beslutade Schweiz att välja Lockheed Martin och stridsflygplanet F-35 samt Raytheons Patriot-system inom ramarna för programmet ”Air 2030” till ett värde av totalt ca 8 miljarder USD.
Schweiz anskaffningar och försvarsindustrin formas även de av neutraliteten. Den politiska inriktningen
gör att landet håller sig med defensiva förmågor som ska kunna möta en definierad hotbild samt upprätthålla skydd av den egna befolkningen men inte inneha en offensiv förmåga utöver det. Ytterligare en
försvårande faktor för försvarsindustrin samt för internationella företag som vill exportera till landet är
Schweiz politiska system med direktdemokrati genom folkomröstningar. 2020 röstade befolkningen om
anskaffningen av stridsflygplan inom ramen för projektet ”Air 2030” där ja-sidan vann med väldigt liten
marginal. Skulle resultatet varit det motsatta hade affären avbrutits. Resultaten pekar även på att nästan
hälften av befolkningen hyser en negativ inställning kring vissa satsningar på försvaret. Dessa begränsningar skapar en försvarsmarknad som är smalare och ibland mer svårnavigerad än i andra jämförbara
länder.
Mer läsning:
Försvarsministeriets informationssida om programmet ”Air 2030”
Program & satsningar
Det schweiziska försvaret befinner sig i implementeringsfasen av en övergripande förnyelse- och moderniseringsöversyn kallat Weiterentwicklung der Armé, WEA (ung. ”vidare utveckling av armén”). Projektet
inleddes 2010 utifrån en säkerhets- och försvarspolitisk genomgång för att sedan beslutas av förbundsrådet 2014 och därefter av parlamentet samt genom folkomröstning 2016. Genomförandet och implementeringen av översynen sker under perioden 2018-2022. Områden i behov av modernisering som identifierades var bland annat delar ur flygvapnet, luftförsvar, infrastruktur, personutrustning, pansarvapen samt
system för IT och telekom. Mycket av den ökade finansiering väntas gå till anskaffning av tekniskt avancerat materiel som ska ersätta dagens mer omoderna utrustning. Försvarsmakten avser även minska i
storlek till ca 100.000 tjänstgörande från dagens ca 140.000.
Schweiz deltar i flera samarbetsformat avseende forskning och utveckling inom försvarsområdet, bland
annat Nato Science for peace and security program. Den typen av samarbetsformat är godtagbara så länge
det inte binder landet till några förpliktelser. Även den nationella försvarsindustrin samarbetar i många
fall med företag och partners från andra länder. Schweiziska företag är prioriterade i upphandlingar men
partnerskap med andra är vanligtvis ett krav för att kunna upprätthålla och säkra tillgång till produkten.
Den nationella försvarsindustrin, och industrin i Schweiz överlag, har ett stort fokus på högteknologiska
lösningar och innovationer inom robotteknik, sensorer, kommunikation, drönare med mera, och landet
har en avsevärd budget för forskning och utveckling.
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Mer läsning:
Hemsida för WEA, Weiterentwicklung der Armé

ÖVRIGT
Offset
Armasuisse är ansvariga för att tillse att schweiziska företag är delaktiga i affärer som görs med utländska företag och som överstiger 20 miljoner schweizisk franc. Myndigheten publicerar nyckeltal för pågående avtal rörande avtal på sin hemsida.
Mer läsning:
Information avseende offset på Armasuisse hemsida inklusive policy och broschyr på engelska.
Relevanta aktiviteter
Swissmem är branschorganisationen för mekanisk och elektronisk industri
GRPM företräder företag från de fransktalande delarna av Schweiz inom försvars- och säkerhetsområdet

Swiss Aerospace Cluster är en intresseorganisation för flyg- och rymdindustrin
Mer om Schweiz samarbete med EDA
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MEDLEMSNYHETER SCHWEIZ
210113 OneMed + Smedico
190125 Saab erbjuder Gripen E till Schweiz
180912 Saab undertecknar ramavtal för ammunition till granatkastare
180201 Launch of Systecon Deutschland – Strengthening sales and support services
180126 Nästa generation av CV90 är här
171205 Saab får beställning på artilleriammunition
170913 Nya granatkastarammunitionen THOR lanseras på DSEI
170628 Saab får beställning på NLAW
170628 Saab får beställning på lätta pansarvärnssystem NLAW
170516 Exonaut powers UN Search and Rescue Exercise in Switzerland
170109 BAE Systems to deliver vehicle mounted mortar systems to Swedish Army
160704 Saab får order på granatkastarammunition
151221 Saab och UMS Aero Group AG i strategiskt samarbete inom obemannat flyg
150707 Saab tecknar avtal om verkansdelar
150604 Saab tecknar kontrakt med Pilatus om uppdrags- och grafikdator för skolflygplanet PC-21
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM SCHWEIZ
210415: Briefing: BAE Systems Hägglunds växer - Vad betyder det för leverantörer och medarbetare?
161214: Attachédag med miniutställning:
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