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Riktlinjer för utförsel och annan utlandssamverkan
Utdrag ur proposition 2017/18:23, Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Vid prövning av ärenden om tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller till annan samverkan
med någon i utlandet om krigsmateriel, bör följande gälla.
Tillstånd bör bara medges om utförseln eller samverkan
1. behövs för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiel eller kunnande, eller
det i övrigt finns ett säkerhetspolitiskt intresse för det, samt
2. det inte står i strid med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik.
Vid prövningen av ett tillståndsärende ska en helhetsbedömning göras av alla för ärendet
betydelsefulla omständigheter med utgångspunkt från de nyss angivna grundläggande
principerna.
Utrikespolitiska hinder finns inte i fråga om samverkan med eller export till de nordiska
länderna, länderna inom Europeiska unionen eller de traditionellt alliansfria staterna i Europa.
Samverkan med dessa länder får i princip anses stå i överensstämmelse med Sveriges utrikesoch säkerhetspolitik.
Tillstånd får endast avse en stat, en statlig myndighet eller en av en stat auktoriserad
mottagare. Vidare ska det vid utförsel av materiel finnas ett slutanvändarintyg, om det inte är
obehövligt. En stat som i strid med ett åtagande gentemot Sverige har tillåtit eller underlåtit
att förhindra vidareexport av svensk krigsmateriel ska i princip inte komma i fråga som
mottagare av sådan materiel från Sverige så länge omständigheterna kvarstår.
Tillstånd till utförsel eller annan utlandssamverkan enligt krigsmateriellagen ska inte beviljas,
om det skulle strida mot en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, ett beslut
av FN:s säkerhetsråd, Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa (OSSE) eller
Europeiska unionen eller mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig
(ovillkorliga hinder).
Respekt för mänskliga rättigheter och den mottagande statens demokratiska status utgör
centrala villkor vid tillståndsprövningen. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre
utrymme finns för att tillstånd beviljas. Ifall det förekommer allvarliga och omfattande
kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det
hinder för beviljande av tillstånd.
I tillståndsprövningen ska det också beaktas om utförseln eller utlandssamverkan motverkar
en rättvis och hållbar utveckling i mottagarlandet.
Tillstånd till utförsel av krigsmateriel för strid, eller till annan utlandssamverkan som avser
krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel, bör inte beviljas om det avser en stat som
befinner sig i väpnad konflikt med en annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller
ej, en stat som är invecklad i en internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad
konflikt eller en stat som har inre väpnade oroligheter.
Tillstånd bör beviljas för utförsel av materiel som klassificerats som övrig krigsmateriel.
Denna presumtion gäller om den mottagande staten inte befinner sig i väpnad konflikt med en
annan stat eller har inre väpnade oroligheter, det i den mottagande staten inte förekommer
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allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, det inte finns grava brister i
den mottagande statens demokratiska status och det inte finns ett ovillkorligt hinder.
Ett meddelat tillstånd till utförsel ska återkallas om det uppstår ett ovillkorligt exporthinder.
Ett tillstånd bör också återkallas om den mottagande staten kommer i väpnad konflikt med en
annan stat eller får inre väpnade oroligheter. Undantagsvis bör det, i de två senare fallen, vara
möjligt att avstå från att återkalla ett tillstånd, om det är förenligt med de folkrättsliga reglerna
och med principerna och målen för Sveriges utrikespolitik.
Tillstånd bör beviljas för utförsel av reservdelar till krigsmateriel som tidigare har exporterats
eller överförts med tillstånd, om det inte finns ett ovillkorligt hinder. Detsamma bör gälla
beträffande speciell ammunition till tidigare levererad krigsmateriel och andra leveranser som
har direkt samband med tidigare levererad krigsmateriel. Följd-leveranser ska bedömas från
fall till fall enligt de ovan angivna förut-sättningarna.
När det gäller avtal med en utländsk part om gemensam utveckling eller tillverkning av
krigsmateriel ska tillståndsbedömningen utgå från de angivna grundläggande kriterierna.
Utförsel till samarbetslandet som följer av avtalet, bör medges, om inte ett ovillkorligt hinder
uppstår. Utförsel från ett samarbetsland till tredjeland enligt avtalet bör prövas genom en
sammanvägning av det svenska intresset av sam-arbetet, intresset av en ansvarsfull
exportkontroll samt det svenska bidragets betydelse för materielen eller samarbetet.
När det gäller mer omfattande och för Sverige viktigare utlands-samverkan på
krigsmaterielområdet bör en regeringsöverenskommelse träffas mellan Sverige och
samverkanslandet. Innan överenskommelser av detta slag ingås, bör Utrikesnämnden höras.
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