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Den svenska exporten av försvarsmateriel ökade 2009
Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2009 till 13,5
miljarder kronor. Detta är en ökning med 7 procent jämfört med
föregående år. EU och andra etablerade samarbetsländer är de största
exportdestinationerna och svarar för ca 80 procent av exporten.
– Av den totala svenska försvarsmaterielexporten går ca 80 % till väl etablerade
samarbetsländer inom EU samt till länder som Sydafrika och USA. Större affärer,
som exempelvis försäljningen av Stridsfordon 90 till Nederländerna, JAS 39 Gripen
till Sydafrika påverkar och ger utslag i statistiken även detta år, säger Andreas
Ekman Duse, generaldirektör på ISP.

Sveriges export av försvarsmateriel 2009:

Inspektionen för
strategiska produkter

•

Mer än hälften (53 %) av den svenska exporten gick till andra EU-länder
samt Norge och Schweiz.

•

27 % av exporten gick till etablerade samarbetsländer utanför EU såsom
Australien, Kanada, Republiken Korea, Singapore, Sydafrika och USA.

•

Export motsvarande 20 % av det samlade exportvärdet gick i övrigt till
ett 20-tal länder, främst:
Pakistan (1,4 mdkr), Indien (901 mnkr), Malaysia (129 mnkr), Thailand (81
mnkr) och Förenade arabemiraten (61 mnkr).

•

De fem största exportdestinationerna 2009 var:
Nederländerna (2,5 mdkr), Sydafrika (1,7 mdkr), Pakistan (1,4 mdkr),
Finland (1,0 mdkr) och Storbritannien (0,9 mdkr).

•

Enskilda affärer ger ofta ett kraftigt utslag i statistiken:
Under 2009 var det exporten av stridsfordon 90 till Nederländerna och
Danmark, stridsplan JAS 39 Gripen till Sydafrika, luftburen spaningsradar
Erieye till Pakistan samt export av NLAW till Finland och Storbritannien som
gav utslag i statistiken.
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För mer information vänligen kontakta:
Andreas Ekman Duse, generaldirektör, ISP
Tel: 08-406 31 01
E-post: andreas.ekman.duse@isp.se
Diana Malm, kommunikationsansvarig, ISP
Tel: 08-406 31 06
E-post: diana.malm@isp.se

Om ISP
ISP, Inspektionen för strategiska produkter, är den statliga myndighet som kontrollerar
Sveriges export av försvarsmateriel och produkter med dubbla användningsområden dvs.
sådana produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål.
ISP är också nationell myndighet för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen.
Under 2007 fick ISP ett utökat ansvarsområde som behörig myndighet att hantera
sanktionsärenden, vilket bl.a. omfattar vissa typer av ekonomiska transaktioner och
frigörande av frysta tillgångar. ISP samarbetar med andra berörda myndigheter som FRA,
FOI, Tullverket och Polisen, med svenska industriföretag samt med europeiska och
multilaterala samarbetsorgan. För mer information besök: www.isp.se

