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Stödpaket i tre delar

1. Samarbete mellan Sverige och Ukraina om 

upphandlingar av försvarsmateriel

2. Avancerade stridsfordon och pansarvärnsrobotar 

3. Försvarsmakten får i uppdrag att göra förberedelserna 

för leverans av artillerisystemet Archer till Ukraina 
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Stöd till upphandlingar av materiel

• Inköp av nytt materiel av och till Ukraina ger ökad 

långsiktighet i stödet

• Försvarets Materielverk (FMV) inleder ett samarbete med 

sin ukrainska motsvarighet för att möjliggöra 

upphandlingar till Ukraina och stärka Ukrainas egna 

kapacitet att göra upphandlingar

• Samarbetet innebär att Ukraina kan ta del av befintliga 

beställningar av vapen som Sverige redan lagt, antingen 

genom att viss del avdelas till Ukraina eller genom att 

tilläggsbeställningar görs
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Avancerade vapen till Ukraina

• Paketet innehåller en omfattande mängd avancerade 

vapen värt 4,3 miljarder kronor. Stridsfordon 90 (CV 90) 

utgör huvuddelen av bidraget

• Sverige kommer skicka upp till 50 sådana stridsfordon. 

Det är en kvantitet som kommer att göra skillnad på 

slagfältet

• Pansarvärnsrobotar (NLAW), granatgevär, pansarskott, 

automatvapen och minröjningsutrustning ingår också i 

paketet
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Archer till Ukraina

• Försvarsmakten får i uppdrag att göra förberedelserna för 

leverans av artillerisystemet Archer till Ukraina

• Aktuellt med Archer B, efter komplettering med utrustning i 

samarbete med en internationell partner. Det handlar om 

pjäser som Försvarsmakten idag inte använder

• Utöver pjäserna omfattar förberedelserna också 

kringutrustning och ammunition

• Utbildningsbehov föreligger för ukrainska soldater
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Tidigare stödpaket

• November 2022: Vinterpaket med militärt stöd värt 3 

miljarder kronor. Större än de föregående åtta militära 

stödpaketen

• Luftvärn, vilket Ukraina prioriterade högst

• Vinterutrustning

• Beslut i december 2022: 200 Mkr till brittisk fond för inköp 

av vapen till Ukraina, förlängt svenskt deltagande i 

Interflex, beslut om svenskt deltagande i EUMAM
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Väntad effekt av detta paket

• Tiden det tar för Ukraina att köpa vapen från svensk 

försvarsindustri kan kortas betydligt och stödet kan 

därmed stärka deras försvar

• CV 90-fordonen är avancerade med ett mycket gott 

skydd och hög rörlighet. Med ett bidrag om upp till 50 

stycken fordon kan två bataljoner utrustas

• Dialog pågår med de länder om också har CV 90 om 

ytterligare bidrag till stödet

• Archer är världens mest avancerade artillerisystem
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Stridsfordonssystem CV 90
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Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten
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Artillerisystem Archer
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Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten
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Pansarvärnsvapen (inklusive NLAW)
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Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
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Tidplan för det militära stödet
• Den aktuella försvarsmaterielen behövs eller planeras 

behövas för statens verksamhet men bedöms tillfälligt 

kunna avvaras som stöd till Ukraina

• I de flesta fall behövs utförseltillstånd från ISP 

(Inspektionen för Strategiska Produkter) och i vissa fall 

vidareexporttillstånd från det land som producerat 

materiel 

• Materielen ska även förberedas för transport och 

mottagande personal behöver utbildas

• Efter beslut av riksdag och regering kan, när nödvändiga 

förberedelser är klara, överlämnande ske till Ukraina
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