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Den svenska exporten av försvarsmateriel ökade 2013
Den svenska exporten av försvarsmateriel uppgick 2013 till 11,9 miljarder kronor.
Detta är en ökning med 22 procent jämfört med föregående år. EU och andra
etablerade samarbetsländer svarar för ca 54 procent av det samlade exportvärdet.
– Precis som tidigare år är det ett mindre antal stora affärer som dominerar exporten.
I år är det bland annat försäljningen av JAS 39 Gripen till Thailand, marina lednings- och
vapensystem till USA, stridsfordon 90 till Norge och luftburen spaningsradar till Saudiarabien
som får genomslag i statistiken. En del av ökningen, ca 1 miljard kan även hänföras till den
utökade exportkontrollen av pansarplåt samt tekniskt bistånd som infördes under sommaren
2012, säger Christer Ahlström, generaldirektör på ISP.

Sveriges export av försvarsmateriel 2013


Export till EU och etablerade samarbetsländer
54% av den svenska exporten gick till EU-länder samt etablerade
samarbetsländer som Kanada, Sydafrika och USA.



Export till övriga världen
46 % av det samlade exportvärdet gick i övrigt till ett 20-tal länder,
varav Indien, Saudiarabien och Thailand var de tre största exportdestinationerna.



De fem största exportdestinationerna

Land
1.
2.
3.
4.
5.

Thailand
USA
Norge
Saudiarabien
Indien

Mnkr
3 319
1 206
962
750
709

Exempel på materiel/system som
exporterats under 2013
JAS 39 Gripen, Marina ledningssystem
Marina lednings- och vapensystem
Stridsfordon 90
Flygburna övervakningssystemet Erieye
Följdleveranser till tidigare exporterad
armémateriel



Mellanöstern
Med undantag av exporten till Saudiarabien (750 mnkr) och Förenade Arabemiraten
(271 mnkr) är den svenska exporten av försvarsmateriel till Mellanöstern begränsad.
Till Egypten (16 mnkr) och Israel (0,2 mnkr) har har endast pansarplåt* exporterats.
Därutöver har smärre följdleveranser till Bahrain (24 mnkr), Kuwait (4 mnkr),
Oman (2 mnkr) gjorts.



Nordafrika
Till Algeriet har följdleveranser av marina ledningssystem och maskeringssystem
exporterats (161 mnkr). Därutöver har smärre följdleveranser av robot 70 till
Tunisen (2 mnkr) gjorts. I övrigt har ingen export skett.

* Pansarplåt – blev tillståndspliktigt den 30 juni 2012
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För mer information vänligen kontakta:
Christer Ahlström, generaldirektör
Tel: 08-406 31 01
E-post: christer.ahlstrom@isp.se
Jan-Erik Lövgren, stf. generaldirektör
Tel: 08-406 31 27
E-post: jan-erik.lovgren@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 samt hanterar 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.

