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Nyttan med internationell samverkan
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Bygger säkerhet med samarbete
Behov, kunskap, vilja och kontinuerlig
anpassning är förutsättningar för internationellt samarbete.

är framtaget av medlemsföretagen vid en tidpunkt när den europeiska marknaden möter stora förändringar.
EU:s initiativ öppnar stora möjligheter för
företag och medlemsstater, men får inte
DOKUMENTET

DEN INTERNATIONELLA FÖRSVARSMARKNADEN

och det globala försvarsföretagslandskapet
befinner sig i en tid av stora omställningar
som en konsekvens av globaliseringens
förändringskraft och den säkerhetspolitiska
och teknologiska utvecklingen. Den globala
marknaden har även fått en ökad betydelse
för försörjningen till försvaret. Oaktat medlemskap i Nato är internationella samarbeten en norm även för morgondagen.

En stark säkerhets- och
försvarsindustriell förmåga
bidrar också till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet
och stärkt internationellt
inflytande för Sverige.

FÖRETAGENS VERKLIGHET ÄR SAMTIDIGT global

och komplex då de ingår i internationella
värdesystem och internationella underleverantörssystem. Produktion och distribution
är idag ofta i hög grad specialiserad, fragmenterad och internationaliserad. Forskningen alltmer internationell.

nyttjas för att förtäckt skydda eller stödja
nationellt ineffektiva och oreformerade
(statligt kontrollerade) företag utan konkurrenskraft. Inte heller leda till ökad
europeisk isolationism.

i internationella
materielsamarbeten kan generera ekonomiska skalfördelar – med positiva effekter
för både beställare och leverantörer – och
bidra till att fördjupa de säkerhetspolitiska
relationerna med viktiga samarbetsländer.
Det ger partnerskap där samarbetet bidrar till en kontinuerlig utveckling och verifiering av förmågor. Företag bidrar också
till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet
och stärkt internationellt inflytande för
Sverige.
FÖRETAGENS DELTAGANDE

Tvärtom behöver vi ett fortsatt nära samarbete med exempelvis Storbritannien och
USA, både säkerhets- och försvarspolitiskt
samt tekniskt.
värdet av internationell samverkan – och hur Sverige på
bästa sätt positionerar oss i Europa och i
världen.

DETTA DOKUMENT VILL BELYSA

Robert Limmergård
Generalsekreterare SOFF

Tre reflektioner om utvecklingen
•	Hoten blir mindre förutsägbara, inte minst med hybridkrig, när stater fragmenteras och i och med framväxten av icke-statliga aktörer.
•D
 en tekniska förnyelsetakten erbjuder flera nya taktiska möjligheter, inte minst att utnyttja svagheter i det
digitala, globala samhället.
• Nya risker uppkommer snabbare och leder till att samhället har fler hot att identifiera, utvärdera och hantera.
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kunna välja olika partner för
försvarssamarbete respektive försvarsmaterielsamarbete. Förekomsten av relativt snabba politiska
förändringar och omvärldsförändringar som teknisk
utveckling, hållbarhets- och antikorruptionsfrågor
i kombination med behov av ökad transparens och
råvarufrågor på det internationella planet ställer
krav på flexibilitet för försörjningen av den militära
förmågan. Vilket i sin tur medför ett behov av en
löpande dialog mellan myndigheter och företag.
I bedömningen av vilka förmågor som kan delas
med andra länder tas därför hänsyn till vilken typ
av nationellt utvecklad kompetens och kunskap som
är av kritisk natur och därför behöver behållas inom
landet.

Försvarsförmågan är ett statligt ansvar. Företagen kan bidra till att möjliggöra förmågan att
möta en avancerad och högteknologisk motståndare. Det handlar både om materiel (från
lunchpaket till stridsflyg), men i ökande grad även
om tjänster. Innanför och utanför grind.

SVERIGE BEHÖVER OFTA

reglera långsiktiga målsättningar, identifiera väsentliga säkerhetsintressen och
välja affärsmodell eller upphandlingsstrategier för att
förverkliga den militära förmågan.
STATEN KAN I FLERA FALL

med politisk vägledning
baserad på säkerhetspolitiska grunder om vilka militära förmågor som Sverige kan dela och eventuellt
äga tillsammans med företag, andra länder och organisationer. Frågan kan naturligtvis även få viktiga
konsekvenser för företagen när marknaden är global
och regelverken nationella.
DET FINNS EN GENERELL NYTTA

Sverige är sannolikt världens
mest internationaliserade
försvarsindustriland. Frågan
om internationell samverkan
är därmed ytterst strategisk
för försvarföretag – och stat.

är det dock viktigt att skilja på försvarssamarbete och försvarsmaterielsamarbete:
Ett försvarssamarbete förutsätter en gemensam
värdegrund och att man bedöms stå på samma sida
i möjliga konflikter. Det bygger ofta på en geografisk närhet; samarbetet sker med länder som finns i
samma område.
Det är naturligt för Sverige att söka försvarssamarbete i Norden samt inom ramen för EU och Nato.
Ett försvarsmaterielsamarbete bygger på likartad
kravbild, exportvillkor, gemensam styrmodell, liknande val av standarder, tekniska och industriella
förutsättningar. En viktig ingrediens för framgång är
gemensam referensram när det ankommer lärande,
kunskapsinhämtning och synen på kompetens.
Ett försvarsmaterielsamarbete underlättar ett
försvarssamarbete men är inget krav. Men generellt
bidrar internationellt materielsamarbete till att stärka
möjligheter för Sverige att få tillträde till arenor som
utvecklar morgondagens försvarsteknologier. Inte
minst är detta viktigt för medverkan i den europeiska
försvarsfonden eller Natos innovationsstudier.
I DENNA KONTEXT

en inriktning som
beslutades i bred politisk enighet redan i början av
2000-talet varpå internationellt samarbete alltid ska
eftersträvas och export gagnas om det gynnar den
svenska försvarsförmågan. Internationell samverkan
är idag av vikt för att Sverige fortsatt ska ligga i internationell framkant inom försvars- och säkerhetsområdet. Vi ser dock idag ett behov av att öka Sveriges
ansträngningar inom detta område för att säkerställa
att Sverige även i framtiden behåller en god försvarsförmåga
INTERNATIONALISERINGEN ÄR

SVERIGE ÄR SANNOLIKT världens

mest internationaliserade land. Frågan om internationell samverkan är
därmed ytterst strategisk för försvarsföretag – och
stat. ¾
Internationaliseringen är en inriktning som
beslutades i bred politisk enighet redan i
början av 2000-talet varpå internationellt
samarbete alltid ska eftersträvas och export
gagnas om det gynnar den svenska försvarsförmågan.

FOTO: JOEL THUNGREN / FÖRSVARSMAKTEN
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Försvarets behov
Det försämrade säkerhetsläget och de diversifierade säkerhetshoten ställer höga krav på
försvarets materiel och dess tillgänglighet.

till kontinuerlig anpassning till ändrade förhållanden.
roll i att upprätthålla
och utveckla Försvarsmaktens operativa förmåga,
utöver rollen att bidra till Försvarsmaktens kort- och
långsiktiga materielförsörjning. Inte minst för att samla kunskap och kompetens av betydelse för att skapa
handlingsfrihet utifrån den nya utvecklingen. ¾
FÖRETAGEN HAR EN BETYDANDE

av försörjningslinjer som
kan störas eller brytas. Den tekniska förnyelsetakten
erbjuder flera nya taktiska möjligheter, inte minst
att utnyttja svagheter i det digitala, globala samhället. Nya risker uppkommer snabbare och leder till
att samhället har fler hot att identifiera, utvärdera
och hantera. Det ställer stora krav på kompetens
VI SER ETT ÖKAT BEROENDE
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Bidrar till säkerhet och stabilitet
Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är
inte normer och ideal som omfattar hela vårt
jordklot. Enligt Freedom House lever idag endast
39% av jordens befolkning i frihet. För att skydda
de normer och ideal som vi kommit att ta för givet
har alla länder, enligt folkrätten, en skyldighet
att upprätthålla kontroll över det egna territoriet
samt en rättighet att ha ett försvar i detta syfte.
Då inget land i världen är helt självförsörjande
på detta område behövs, likt de flesta andra områden, handel över nationsgränserna.
är därmed folkrättsligt legitimt. Det framgår i FN-stadgan och understryks även i FN:s Arms Trade Treaty som syftar
till att få ett globalt bindande avtal som reglerar den
legala handeln med konventionella vapen.
HANDEL MED FÖRSVARSMATERIEL

FOTO: SERGEANT ANTON THORSTENSSON / COMBAT CAMERA / FÖRSVARSMAKTEN

I Sverige har Försvarsmakten också i uppdrag att
värna demokratin. För att klara detta uppdrag har
Sverige, liksom de flesta länder, dels en företag i
Sverge och dels en handel av försvarsmateriel från
företag i andra länder. Kunnandet och handel är
därmed en del av den internationella samverkan.

uppdrag är att stödja de
mänskliga rättigheterna, genom en kapabel försvarsförmåga – nationellt och internationellt. Ibland är det
nödvändigt att försvara de mänskliga rättigheterna
med militära medel. För att fullgöra denna plikt behövs bl.a. materiel och kunnande.
FÖRSVARET HAR I VID MENING

INTERNATIONALISERINGEN AV värdekedjorna

påverkar
samtidigt de långsiktiga produktionsförutsättningarna; dessa kan störas av ojämna och avbrutna upphandlingar, kompetensbrist hos företagen och myndigheter, råvarubrister och sköra leveranskedjor där
delkomponenter kan störas eller försenas. Inte minst
försörjningssäkerhet och förmågan att garantera till-

Ibland är det nödvändigt att
försvara de mänskliga rättigheterna med militära medel.
försel av materiel och tjänster som är tillräckliga för
att uppfylla nationens militära åtaganden i enlighet
med dess utrikes- och säkerhetspolitiska krav.
Leveranssäkerhet kan förenklat säkras på två vägar:
genom kontraktsskrivningar eller via ömsesidiga
beroenden. Kontraktuella garantier kan ställas ur
spel genom force majeure som t.ex. en krigssituation,
medan ett ömsesidigt beroende kvarstår. Av naturliga
skäl finns det en stark växelsamverkan mellan dessa
påverkansfaktorer, som ytterst styrs av hur länder
uppfattar sin säkerhet och vilka ambitioner de har
som säkerhetspolitiska aktörer. ¾
FOTO: PÖHNER
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Samarbete – för Sveriges säkerhet

FOTO: JESPER MOLDVIK / FÖRSVARSMAKTEN

Sverige har en framgångsrik export av försvarsmateriel. Av de drygt 48 miljarder som säkerhetsoch försvarsindustrin omsätter per år går närmare
70 procent på export. Närmare 9 av tio kunder
är utländska. Försvarsföretagen är i förhållande
till sin omsättning den mest forskningsintensiva
företagsverksamheten i Sverige och bidrar med
cirka sex till sju miljarder kronor i egenfinansierad
FoU-verksamhet per år.
Internationell samverkan ger företagen bättre möjlighet att möta de ökande kraven om nya
försvarslösningar med egenfinansierad forskning
och teknikutveckling och ger en kostnadsdelning
för staten. Handeln bidrar till konkurrenskraft och
långsiktig kompetensutveckling inom företagen
och till en stark position på den internationella
marknaden.

partnerländer. Konkurrens och ökat inflöde av
ny teknologi är avgörande för en långsiktigt stark
militär förmåga. Handeln bidrar också till att skapa
säkerhet i samarbete med andra länder till följd
av ökad samverkan och en gemensam höjning av
tröskeleffekten.
Tekniskt utbyte: Med teknik får vi tillgång till kunnande och
produkter på ett sätt vi annars inte fått, men ger även säkerhet i leverans och förmåga att undrhålla och utveckla materiel. Bidrar positivt till vår säkerhetspolitiska handlingsfrihet.

en sida av myntet. Den
andra sidan, om än viktigare, är internationell
samutveckling. Den teknologi försvaret av Sverige behöver för att vara vass sker i samarbete med
EXPORT ÄR DOCK ENDAST

USA, Storbritannien,
Tyskland m fl.
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En seriös och ansvarsfull handel bidrar också till att
bygga upp andra länders säkerhet, men som inte har
några egna resurser. Exempelvis de system Sverige
exporterat till Tjeckien och Ungern har haft stor roll
för partnerländernas luftrumsövervakning av Baltikum och Island.

försvarsexporten bara utgör en dryg procent av
Sveriges totala export bidrar den starkt till Sveriges
position som ett högteknologiskt land i världsklass.
VARFÖR ÄR EXPORTFRÄMJANDE viktigt

för företagen?
Utöver nämnd industriell kompetens och för att
säkerställa handlingsfrihet är Försvarsmakten viktig
som en kund. Även om Försvarsmakten inte använder exakt samma produkter som exporteras så
är nyttan hos försvaret stor av kunnandet i Sverige.
Samspelet med staten blir därför en förutsättning
för export. Försäljning av försvarsmateriel är speciellt eftersom det endast är stater som är köpare.
Referenser avseende teknologival, operativ förmåga
men inte minst kostnadsaspekter är avgörande för
framgång på försvarsmarknaden. Företagen kan inte
sälja ett system för flera hundra miljoner utan att en
användare berättar hur den fungerar och om de är
nöjda. Därför är det även bra när Försvarsmakten är
referenskund, men viktigare att stat och företag ser
nyttan av det industriella kunnandet. ¾

av andra. Även om
exportandelen ökat har motiven för exporten de
senaste trettio åren varit relativt konstanta. Det som
anges är vanligen; ökad interoperabilitet för svenska
försvaret, ökad operativ effekt, ömsesidigt förstärkande, stärkta relationer till partnerland (inte minst
gör tillgången till teknologi och kompetens Sverige
till en attraktiv samarbetspartner). Även att "ge och
ta emot militärt stöd" nämns samt "möjligheter att
möta gränsöverskridande hot i samverkan.
Slutsatsen är att försvarsexporten är en viktig pusselbit för ett starkt svenskt försvar. Konkurrenskraftiga företag i Sverige är på flera sätt en försvarspolitisk styrka.
Exporten är inte bara viktig för området. Även om
SVERIGES SÄKERHET ÄR BEROENDE

Operativ nytta: Genom att dela system med andra ökar
möjligheterna till operativ effekt, vilket inte minst ger
strategiska fördelar om exporten leder till militära
samarbeten med länder i vårt närområde.

Kostnadsdelning: Minskar försvarskostnaderna för
utveckling, tillverkning, drift, utbildning etc. Möjligggör
även företagens egensatsning på forskning och utveckling
för att bibehålla och utveckla teknik.

Finland, Belgien,
Polen m fl.

Indien, Brasilien,
Australien m fl.

EU BUDGET
FOR THE FUTURE

Europeiska försvarsfonden (EDF)

#EUBudget #EUdefenc

e

THE EUROPEAN DE
FENCE FUND

Europeiska försvarsfonden (EDF) Europeiska
försvarsfonden (EDF) lanserades av Europeiska
kommissionen 2018 med ett syfte att stödja finansieringen av europeisk forskning och utveckling
av försvarsförmåga. Programperioden löper åren
2021–2027 med en budget på 7,95 miljarder euro. En
särskild kategori finns för att underlätta medverkan
för små och medelstora företag (SMF).

13 June 2018
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Fyra viktiga byggstenar
Från branschen är det viktigt att Sverige har en fungerande process
– från forskning till handel. I denna kedja är vissa moment centrala.

TRANSPARENS
Genom rätt rollspel mellan myndigheters ansvarsområden döljer man inte motstridigheter. En transparent
process mellan olika aktörer och myndighetsintressen
skapar effektivitet, tillfälle till en öppen dialog och öar
förtroendet för samtliga inblandade parter.

PRIORITERINGAR
Det är genom noggranna analyser företag och stat kan
göra korrekta prioriteringar av respektive resurser.
Eftersom företagen står för kunnande, forskning- och
utveckling är tidig dialog om marknad viktigt.

KUNSKAP
Försvarsföretagen är verksamma på en marknad som
ställer mycket höga krav på ett ansvarsfullt agerande.
Korruption är ett stort hinder för effektiv handel och
utveckling. Företagen säljer plattformar och utrustning
som vid rätt användning kan främja stabilitet och säkerhet, men som även kan skapa skada och förstörelse om
den används i strid med internationell rätt. En ansvarsfull export kräver därför prövningar av säkerhets- och
försvarspolitiska skäl och strikt kontroll från fall till fall
vid varje enskild förfrågan om vem som är mottagarlandet, vad för produkter som ska exporteras samt hur
dessa produkter eventuellt kan användas.

GOD PLANERING
Försvarsnyttan är central. Numera finns det en mosaik
av internationaliserade ägandeförhållanden och globala
underleverantörskedjor inom försvarsområdet. Företagens kunskaper om beroenden i värdekedjan måste
vägas mot staternas vilja att ta risk. Det är angeläget att
föra en dialog om hur försvarsmarknaden på bästa sätt
kan utvecklas för att möta försvarets behov. Det behövs
även en planering av förmågeutvecklingen som tydligare
inkluderar forsknings- och teknikutvecklingsfrågor och
internationell samverkan.
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Ett lands förmåga att försvara samhället kräver
en försörjning där den industriella förmågan
utgör en viktig grund.
är idag starkt beroende
av varandra även om vi har – och ska ha – skilda roller och uppgifter. Ett beroende som ökar i takt med
ökade kunskapsbehov, komplexa försörjningskedjor
och en snabb teknikutveckling. Ett skäl är att det blir
allt svårare för försvarsorganisationer att inom sig ha
all kompetens på hög nivå som bedöms ha betydelse
för att skapa handlingsfrihet. Utan egen utveckling
och industriell förmåga blir länder beroende av utländsk industriell förmåga och kompetens för att se
hur nya kunskaper kan hanteras och motverkas. Det
kan även medföra att specifika krav och behov i en
produkt blir bortprioriterade.
FÖRSVARSMAKT OCH FÖRETAG

FOTO: ASTRID AMTÉN SKAGE / FORSVARSMAKTEN

påverkansmöjlighet internationellt, vilket gagnar
Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
Ytterst handlar det om att avancerad försvarsteknologi ofta är en bytesvara mellan partnerländer.
Genom att ha företag i Sverige kan Sverige undvika
beroendeförhållanden till andra länder. Genom att
det utvecklas och produceras försvarsmateriel i Sverige, som är eftertraktade av viktiga partnerländer,
får även Sverige tillgång till utländsk teknologi som
stärker Försvarsmaktens operativa förmåga.

militära förmåga kan vi
därför tala om en industriell förmåga, som innebär
att Sverige har kunskap och möjlighet att utveckla
och leverera lösningar som bygger en stark försvarsförmåga.
Genom att ha ett starkt tekniskt kunnande i Sverige
behöver vi inte göra oss helt beroende av vår omvärld för att upprätthålla ett försvar samt en kunskap
och kompetens som är av betydelse för att skapa
handlingsfrihet och för att tillgodose Försvarsmaktens framtida materiel- och kompetensbehov. Företagen erbjuder en tillämpbar nationell handlingsfrihet,
som sin tur ger ett säkerhetspolitiskt mervärde.
I TANGENTEN AV SVERIGES

stärker Sveriges internationella inflytande inom viktiga områden. Företagen
är relationsbyggande med viktiga partners som t.ex.
USA och Storbritannien och den ger även Sverige
tillträde till internationella fora så som till exempel
sexnationerssamarbetet. Således stärker företagen
även Sveriges inflytande på en rad områden inom
EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten.
ETT TEKNISKT KUNNANDE

Sverige besitter i dag en tydlig
styrkeposition som en attraktiv
samarbetspartner på både
politisk och industriell nivå.
Rätt utnyttjat kan detta ge
stora möjligheter.

med betydande inslag av
materielutveckling är det en förutsättning att Sverige har resurser inom landet. Intresset för samarbete
med Sverige är naturligen större när Sverige väljer
att utveckla än när staten väljer att köpa färdiga system. Genom att tidigt bygga ömsesidiga bi- och multilaterala samarbeten runt innovation och forskning
med andra länder, skapas internationell kostnadsdelning kring svenska innovationsprojekt och en grund
för nära relationer och potentiella affärsrelationer.
Sveriges attraktionskraft för olika partnerskap stärks
även av förmågan att kunna leverera kostnadseffektiva system. ¾
FÖR ATT DELTA I SAMARBETEN

en tydlig styrkeposition som
en attraktiv samarbetspartner på både politisk och
affärsmässig nivå. Rätt utnyttjat kan detta ge stora
möjligheter. Utvecklingen innebär att internationell
samverkan kommer att bli än mer central i framtiden. Redan idag är attraktionskraften för olika
samarbeten stor eftersom vi visat att vi kan leverera
kostnadseffektiva system. Detta bidrar till Sveriges
SVERIGE BESITTER I DAG
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Därför blir företagens export
en del av försvarsförmågan

Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport.

Det är försvars- och säkerhetspolitiskt motiverat att Sverige ska ha en förmåga att utveckla och tillverka
försvarslösningar. Detta eftersom företagen är en väsentlig del av Sveriges försvarsförmåga.

1

2

Stärker vidmakthållandet
av befintliga system
Genom försvarsexporten skapas
förutsättningar för kostnadsdelning av de plattformar och
system som Försvarsmakten
använder. Det finns också ett
värde i att kundbasen för materiel som används i Försvarsmakten breddas. Därigenom uppstår
möjligheter att exempelvis dela
utvecklingskostnaderna, samordna utbildning och underhåll
samt utbyta erfarenheter om
materielens användning.

Ökar förmågan att
utveckla materiel

Kostnadsdelning med
andra länder kan åstadkommas genom eventuell
royalty i samband med export av
materiel vars utveckling betalats av
Försvarsmakten, genom gemensamt vidmakthållande och vidareutveckling, samt genom gemensam
utbildning.
Försvarsmakten Dnr 02300:56292

Det är också ett svenskt intresse att vi kan exportera.
Ytterst handlar det om att få fler att dela på utvecklingskostnaderna. Kostnadsdelning är ett sätt att skapa
rimliga kostnader för det svenska försvaret.
Försvarsminister Peter Hultqvist i Ny Teknik 8 februari 2016
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Försvarsexport är en viktig del
för att det svenska försvaret
skall kunna upprätthålla och
utveckla operativ förmåga på ett
kostnadseffektivt sätt. Export
som är spårbar till Försvarsmaktens operativa förmåga
kan bidra till sänkta utvecklingskostnader men även lägre
driftskostnader. Export bidrar till
att kompetenssäkra teknik och
överbrygga produktionsglapp.
Vilka behov kommer försvaret
att ha i framtiden för att skydda
Sverige? Det enda som vi med
säkerhet vet är att det kommer
att krävas tillgång till ny teknik
för att hantera framtida hot,
risker och sårbarheter. Det
kan t.ex. handla om skydd mot
cyberangrepp, fjärrstridsmedel,
autonoma system eller olika
aspekter av hybridkrigföring. För
att denna teknik ska bli förbandssatt och operativ krävs det
också att det finns en avancerad
industriell förmåga som kan
producera och försörja plattformar och system samt en väl
fungerade försvarsmarknad.

NYTTAN FÖR SVERIGES FÖRMÅGA

STARKARE TILLSAMMANS • SOFF NOVEMBER 2018

3

4

Ökar handlingsfriheten
Den industriella förmågan utgör
en strategisk tillgång för Sverige
då den bidrar till att stärka vår
säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Samarbete om kvalificerad
försvarsteknologi liknar på flera
sätt utbyte av underrättelseinformation – förutom att uppfattas som en pålitlig partner krävs
det också att man själv kan lämna relevanta bidrag för att utbyte
ska ske. Försvarsteknologiskt
samarbete bidrar även till fördjupad samverkan med länder
som delar Sverige säkerhetspolitiska värderingar och intressen.
Inhemska kvalificerade försvarsföretag är en förutsättning för
Sveriges möjligheter att bli en
attraktiv partner i sådana samarbeten. Företag spelar därför
en viktig roll för att Sverige ska
få tillgång till utländsk högteknologisk försvarsmateriel samt
för att Sverige förblir en intressant säkerhetspolitisk samarbetspartner.

5

Möjliggör tillträde
till internationellt
samarbete
Internationellt materielsamarbete bidrar till att stärka möjligheter för Sverige att få tillträde
till arenor som utvecklar morgondagens försvarsteknologier.
Försvarsteknologiskt samarbete
bidrar även till fördjupad samverkan med länder som delar
Sverige säkerhetspolitiska
värderingar och intressen.
Exportframgångar bidrar
även till att den inhemska
industrin uppfattas som en
intressant partner i internationella samarbeten. Det stärker
också företagens position i ett
gränsöverskridande nätverk
av försvarsföretag vilket är en
grund för att etablera långsiktiga
relationer och öka leveransäkerheten.

Ökar försörjningstrygghet

En inhemsk produktionsförmåga kan produktanpassa de plattformar och system som Försvarsmakten använder till den
operationsmiljö som finns i Sverige och dess närområde. Exporten har därför stor betydelse för förmågan att säkerställa
tillgång till teknologi eller kompetens som staten av sekretesskäl, informationssäkerhet eller andra skäl bedömer måste
stå under nationell kontroll. Detsamma gäller för förmågan att nationellt kunna försörja försvaret. När behov uppstår för
svensk del finns troligen samma behov hos andra länder. I en prioriteringssituation är det då långt ifrån säkert att Sverige finns bland de första som kan få leveranser. Det bör dock påpekas att staten även vid inhemsk upphandling i hög grad
är beroende av fungerande leveranser av delsystem och komponenter från utlandet.
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Vad skiljer försvarsexport från annan export? Det
är nödvändigt för ett lands försvarsbehov att trygga
försörjningen av teknik och kompetens från utveckling
fram till den dag systemen tas ur bruk. I fredstid såväl
som i kris. Staten kan således behöva särskilda försörjnings- eller leveransgarantier. Tidsspannet från idé
och utveckling av ett system till dess att systemet tas ur
bruk kan uppgå till flera decennier. För större och/eller
mer komplicerade lösningar kan detta tidsspann uppgå
till 50 år eller mer.

I större – men även i mindre – affärer blir dessa följaktligen säkerhetspolitiska relationer. I tider av osäkerhet
ökar efterfrågan på mellanstatligt agerande, dvs att
berörda stater där företagen verkar/samarbetar vill ha
svenska staten som partner för en annars mer affärsmässigt driven relation.
Förhållandet mellan företag och stat skiljer sig samtidigt från land till land. Att Sverige här saknar 1) statligt
ägande, 2) formaliserad samverkansmodell och 3) industristrategi är i en internationell jämförelse unikt.

Försvarsmateriel är normalt sett inte standardprodukter. Reservdelar kan vanligtvis bara fås från den
ursprungliga leverantören. Ett grundläggande
krav vid upphandlingen av ett system är
därför att kunden ska kunna vara säker
på att erhålla reservdelar och tekniskt
Ett grundläggande
stöd från leverantören under lång tid
krav vid upphandlingen
efter köpet. Även Sverige tillämpar
av ett system är att kunden
sådana krav när vi överväger att
ska kunna vara säker på
köpa ett utländskt system.

att erhålla reservdelar

Beroendet till ett system blir såleoch tekniskt stöd från
des ett beroende till ett leverantörsleverantören under lång
land eftersom de flesta försvarsprotid efter köpet
dukter måste underhållas och kanske
även moderniseras. Därför anser många
stater att de behöver ha tillgång till industriell förmåga och kunnande under ett systems
livscykel. Ibland även ett beständigt och tillförlitligt
förhållande till leverantörerna.
FOTO: JIMMY CROONA / COMBAT CAMERA / FÖRSVARSMAKTEN

Internationella samarbetsavtal
Internationella samarbetsavtal är viktiga för försvarets försörjningstrygghet och för svenska myndigheter – men även för företag i Sverige. Det är här viktigt
att stat och företag för diskussioner om hur Sverige
bättre kan tillvarata de möjligheter som ett ökat internationellt samarbete medför, eftersom dialog och
samverkan ger möjlighet till rationella och effektiva
lösningar. 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.
Vid internationella samarbeten är leveranssäkerhet
icke förty en central aspekt. Vanligen säkerställs detta genom kontraktsskrivningar. Men för andra länder
är den säkerhetspolitiska relationen viktigare än förpliktelserna i kommersiella kontrakt. Kontraktuella
garantier kan ställas ur spel genom force majeure –

som till exempel en krissituation – medan ett säkerhetspolitiskt samarbete kan kvarstå. Vid kriser och
väpnade konflikter är det inte ovanligt att de parter
som har reciprocitet i sina beroenden – politiska eller
företag – prioriteras framför de aktörer som endast
baseras på kontrakt.
Efter terroristdåden i Frankrike 2015 begärde
Frankrike stöd (i form av ammunition) i kampen
mot Daesh enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen; ammunition som Sveriges Riksdag
flera månader senare beslöt att överlåta. Det som
är intressant med riksdagens beslut står att läsa i
motivtexten. Det konstateras att denna form av stöd
från ett land till ett annat land i händelse av nödläge,
kris eller väpnad konflikt motiveras av det så kallade
sexnationsavtalet.
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FOTO: MATS NYSTRÖM / FÖRSVARSMAKTEN

FOTO: ALEXANDER GUSTAVSSON / FÖRSVARSMAKTEN

Marknadskraven för tillträde
Företagen möter fortsatta
marknadskrav på industrisamverkan
(ofta betecknat offset), direkt kopplat
till försäljning av försvarsprodukter
och/eller tjänster. Det tar sig uttryck i
allt ifrån formella krav på att involvera
köpande lands företag till att verka via
lokalt etablerade företag. Exempel på
aktiviteter är teknologitransfer, köp av
varor och tjänster, investeringar och
företagsetableringar. Samarbetsländer
och kunder särskiljer sällan lösningar i
skyddet av samhället, utan ser det som
en integrerad del i landets försvarsoch säkerhetspolitik.
Företagen i Sverige konkurrerar
internationellt ofta med statligt ägda
försvarsföretag med större volym och
resursbas för industrisamverkan.
Marknaderna innehåller dessutom
ofta nationella intressen, t.ex.
försvarssamarbeten nationer emellan,
som är bortom produkt och tjänst
och vad ett företag kan leverera
på egen hand. På marknader med
industrisamverkanskrav så kan
konkurrenskraften stärkas med
ökad samverkan mellan företag,
myndigheter och politik.

Vad gör SOFF?
•F
 örsvars- och säkerhetsexportgruppen för små- och medelstora företag (FSG/SME) är en koordineringsgrupp som leds av Utrikesdepartementet för att främja exporten från SME-företag inom försvars- och säkerhetssektorn. Inför mötena koordinerar SOFF underlag och prioriteringar från föreningens 150 medlemsföretag avseende marknader och produkter på kort och lång sikt.
•	SOFF arrangerar årligen nätverksdagar, s.k. försvarsmarknadsdagar, där företag och stat träffas kring
behov, förmågor och lösningar.
•	SOFF:s styrka är våra samverkansavtal med systerorganisationer i partnerländer. Dessa ger ett tillträde
till och förutsättningar för dialog med såväl myndigheter som företag.
•	För många av föreningens mindre företag är SOFF:s montrar vid utställningar utomlands viktiga. 2022
medverkade vi bl.a. på Eurosatory med ett 40-tal svenska företag.
Läs mer om försvarsexporten, nyttan med försvarsexporten och om exportkontrollen.
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DEN SVENSKA EXPORTANDELENS UTVECKLING ÖVER ÅREN

Inhemsk försäljning
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EXPORTANDELEN I TRE ANDRA LÄNDER

30 %

50 %

Storbritannien

Tyskland

Export

MEDLEMSFÖRETAGENS EXPORT UPPDELAD PÅ OLIKA REGIONER
Norden
Övriga Europa
Asien + Mellanöstern
Nordamerika
Afrika
Syd- och Latinamerika
Oceanien + FN

40 %
Frankrike

Läs mer

SOFF:s folder Nyttan med
försvarsexport

Allmänt om exportstatistik

SOFF:s vägledning om försvarsnytta

Försvarsexport.se Webbplats med information om export av försvarsprodukter
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• Den svenska försvarsexportstatistiken påverkas starkt av enstaka
större projekt, något som kan ge
tillfälliga toppar i statistiken för
enskilda länder och regioner.
• De länder som historiskt sett
har utgjort den huvudsakliga
marknaden för försvarsexport
från Sverige minskar i betydelse,
samtidigt som tillväxten sker på
historiskt sett nya marknader.
• Försvarsexportens inriktning rör
sig mot marknader där behovet av
statligt exportstöd är större.
• Att den framtida exportpotentialen
främst finns på de nya marknaderna synes vara en del i en större
trend inom den globala ekonomin
i stort.

REKOMMENDATIONER
VARFÖR INTERNATIONELL SAMVERKAN?

STARKARE TILLSAMMANS • OKTOBER 2022

ÖKAD DIALOG
EN FÖRÄNDERLIG OMVÄRLD ställer höga krav på en lättrörlighet hos svenska aktörer, vilket i sin tur kräver en
dialog med staten. I tidiga skeden av samarbeten finns en stor påverkansmöjligheter. Vi behöver etablera strukturer
och tjänster för att underlätta omvärldsanalys och möjliggöra ökad transparens mellan olika svenska forsknings- och
innovationsmiljöer. Ambitionen ska vara bättre utnyttjande av befintliga kunskaper och resurser.
Om Sverige önskar tillgång till kvalificerade tekniska lösningar som stödjer vår säkerhetspolitik, ger insyn och
inflytande, och bidrar till stärkt internationellt säkerhetssamarbete krävs dock inte bara mellanstatliga avtal utan
även tydliga prioriteringar och att samarbetena fylls med kunnande och teknik.
Idag styr Inriktningspropositionen från 2015 målsättningarna. Nu har Försvarsberedningen fortsatt sitt arbete
under ledning av Björn von Sydow. Beredningen har således goda förutsättningar att, trots en komplex väv av beroenden, även belysa internationella samarbeten och hur Sverige i dessa vill bygga säkerhet.

GEMENSAMMA SATSNINGAR PÅ FORSKNING OCH UTVECKLING
 ÖR ATT KOMMA IN i de relevanta sammanhangen internationellt krävs kunnande och inte minst FoU-satsningar.
F
Föreningen ser ett behov av forsknings- och utvecklingsprogram där staten och näringslivet delar på risker, kostnader och vinster gynnar svensk konkurrenskraft på kort sikt genom att öppna dörrar, och är en förutsättning för
att bibehålla konkurrenskraften på lång sikt.
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. Det är på
detta sätt som företagen bidrar till, samt blir en integrerad del av, upprätthållandet av försvarsmakters operativa
förmåga och försörjningstrygghet på såväl kort som lång sikt.

LÅNGSIKTIG FÖRSÖRJNING
DET ÄR VIDARE POSITIVT att det görs en sammanvägning av de operativa behoven, kostnadsbilden och vilka inter-

nationella samarbetsmöjligheter som finns till hands. Internationellt samarbete kan i vissa fall vara helt nödvändigt för att kunna tillgodose de svenska behoven av ett materielsystem. Samarbeten med andra länder kommer i
framtiden att vara viktiga när det kommer till utveckling och anskaffning av större försvarsmaterielsystem. Detta
ställer krav på långsiktighet och tydlighet i försvarets strategiska materielförsörjning.
De internationella relationerna inom försvarsmaterielområdet underlättas av kontinuitet genom hela livscykeln.
Här krävs en långsiktighet, då staten tillsammans med leverantörsmarknaden är garant för, alltifrån andra länders
operativa förmågor till grundläggande forskning- och utvecklingssamarbeten. Långsiktighet och tydlighet möjliggör för internationella samarbeten och för företagen att ta större eget ansvar.

STÄRKT EXPORTFRÄMJANDE
SATSA PÅ FRÄMJANDE av säkerhets- och försvarsteknik för försvaret av Sverige i en uppdaterad exportstrategi
med fokus på analys, inriktning och prioritering. Den nedlagda Försvarsexportmyndigheten (FXM) lämnade ett stort
gap efter sig avseende främjandet. Dessutom är Försvarets materielverk, Business Sweden och Regeringskansliet
idag inte heller dimensionerade att möta företagens behov för att förbättra och stötta Sveriges försvarsförmåga och
dess försörjningsstrygghet. Vi behöver öka kapacitet och resurser hos samtliga aktörer.
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Hur kan Sverige bli bättre på export och internationella samarbeten?
• Tillsammans arbeta med nätverksskapande aktiviteter i värdekedjan, inte minst kopplat till Europeiska
försvarsfonden, Nordefco och Nato
• Förbättra koordineringen inför delegationsresor och mellanstatliga möten
• Bli tydligare med hur ambassader och attachéer kan främja försvarsmaterielsamarbete
•	Mellanstatliga affärer efterfrågas i ökad utsträckning när garantier om leveranssäkerhet blir centrala. Sverige
    behöver en tydlig definition och ett koncept för hur mellanstatliga åtaganden ska hanteras
• National Armaments Director (NAD) fyller en viktig funktion i internationell samverkan. Vi ser här en
möjlighet för funktionen att stärkas och engageras tidigare i bi- och multilateralt samarbete samt
exportstödet
•Öka kunskapen hos mindre företag om möjligheter och förutsättningar i nuvarande system
•Eftersom vi har nationella särregler, en annorlunda förvaltningsmodell samt en rollfördelning mellan stat och
företag som framstår som svårtolkade för våra partners så behöver vi blir mer tydliga (på engelska) om
hur exportsystemet i Sverige fungerar

