Hur bidrar
export till
Sveriges
försvar?

Varför försvarsexport?
Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport.
Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett
säkerhets- och försvarspolitiskt motiverat beslut.
Företagen är en väsentlig del av Sveriges försvars
förmåga. För företagen är det avgörande att motiven för
försvarsexport är starkt förankrade i riksdagen.
Ett välfungerande och förutsägbart
regelverk är en förutsättning
för försvarsexport.
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Stärker vidmakthållandet av
befintliga system
Genom försvarsexporten skapas förut
sättningar 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.
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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

Ökar förmågan att utveckla materiel
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 cyber
angrepp, 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 plattformar och system
samt en väl fungerade försvarsmarknad.
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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.
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Möjliggör tillträde till internationellt samarbete
Internationellt materielsamarbete bidrar till att stärka möjligheter för Sverige
att få tillträde till arenor som utvecklar morgondagens försvarsteknologier.
Exportframgångar bidrar även till att den inhemska industrin uppfattas som
en intressant partner i internationella samarbeten. Det stärker också industrins position i ett gränsöverskridande nätverk av försvarsföretag vilket är en
grund för att etablera långsiktiga relationer och öka leveranssäkerheten.
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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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Från export
till svensk
försvarsförmåga
– fyra exempel

BAE Systems Hägglunds: CV90
BAE Systems Hägglunds har utvecklat
stridsfordon i många år. Sverige var
första köparen av CV90 men idag används
plattformen av sju länder och Tjeckien och
Slovakien har aviserat att de vill anskaffa
CV90. Varje land har ställt nya krav och
utvecklingen har pågått i årtionden, något
som aldrig varit möjligt med enbart en
svensk kund. När Sverige renoverade och
uppgraderar sina CV90 kommer många
års utveckling och förbättring till andra
länder direkt den svenska användaren till
godo. Utan internationella samarbeten
hade Sverige aldrig fått ett sådant modernt
fordon till en sådan låg kostnad.
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4C Strategies: Exonaut
Plattformen Exonaut som tillverkas
av 4C Strategies ger organisationer
förutsättningar att genomföra
visualisering av risker och möjligheter.
På så sätt kan faktabaserade beslut
samt effektiv riskhantering möjliggöras.
4C Strategies export av Exonaut
till Nato-länder och internationella
organisationer har medfört investering
i nyutveckling som konkret innebär att
Försvarsmakten, som också använder
Exonaut till stöd för förmågeutveckling
av krigsförbanden, idag har tillgång till
en bättre produkt till en lägre kostnad.

BAE Systems Bofors: 40 Mk4
BAE Systems Bofors kompetens inom marina
system stärktes genom försäljningen av sjömåls
pjäsen 40 Mk4 till Brasilien och senare till Storbritannien, Finland, Belgien och Nederländerna.
Exporten skapar möjlighet att utveckla nya produkter som även stärker förmågan att underhålla
och modifiera svenska försvarets produkter när
behovet uppstår, exempelvis senast när Sverige år
2020 såg behov av två enheter.

Saab: GlobalEye
Ett exempel på hur svensk export har kunnat bidra till
försvarsnyttan är det flygburna sensorsystem GlobalEye som
används för att övervaka luft, hav och land i en och samma
lösning. Exporten har bidragit till ekonomiska fördelar för
Sverige och genom samarbete finns möjligheter att dela
erfarenheter och utvecklingskostnader samt utvecklat nya
förmågor tillsammans med andra.
När Sverige anskaffade två GlobalEye-system året 2022
hade det inte varit möjligt utan företagets internationella
samarbete och export som möjliggjort egenfinansierade
utvecklingssatsningar.
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Exportens andel över åren
DEN SVENSKA EXPORTANDELENS UTVECKLING ÖVER ÅREN
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MEDLEMSFÖRETAGENS EXPORT UPPDELAD PÅ OLIKA REGIONER
Norden
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Oceanien + FN

40 %
Frankrike

Allmänt om exportstatistik

Läs mer

SOFF:s folder Internationell
samverkan

SOFF:s vägledning om försvarsnytta

Försvarsexport.se Webbplats med information om export av försvarsprodukter
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• De länder som historiskt sett
utgjort den huvudsakliga marknaden för svensk försvarsexport
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.
• Den svenska försvarsexportstatistiken påverkas starkt av enstaka
större projekt, något som kan ge
tillfälliga toppar i statistiken för
enskilda länder och regioner.
• Att den framtida exportpotentialen
främst finns på de nya marknaderna synes vara en del i en större
trend inom den globala ekonomin
i stort.

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 marknads
tillträde och handelsutbyte.
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En fråga för företag
Försvarsmakten skapar ingen ny
teknik. Det gör marknaden. Staten är
därför beroende av företag.
Marknaden är specialiserad. Företagen
ﬁnns i Sverige eller utomlands.
Försvarets behov av kunskap och
teknik innebär även ett beroende
även till staten och färetagens
samarbetsländer.

Export stärker Sveriges försvarsförmåga.
Exporten ska därför ske genomtänkt så att den
på bästa sätt kan bidra till Sveriges säkerhet
och ligga i linje med våra utrikespolitiska
målsättningar.

En del av
säkerhets- och försvarspolitiken
För företagen innebär detta att den
legala grunden vilar på att såväl
tillverkningstillstånd som exporttillstånd är avhängigt av att det ﬁnns
säkerhets- och försvarspolitiska skäl
för sådan verksamhet. Tanken är att
stärka försvarsförmågan med tillgång
till de lösningar och den teknik som
samarbetet medger.

