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Den svenska exporten av krigsmateriel 2018
Den svenska exporten av krigsmateriel uppgick till cirka 11,4 miljarder kronor
under 2018. Detta är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. EU och
andra samarbetsländer svarar för drygt 77 procent av det samlade exportvärdet.
– 2018 års exportstatistik motsvarar till stor del den från 2016 och 2017. De tre senaste
åren har exporten av krigsmateriel uppgått till ungefär 11 miljarder kr per år. Värdet av
exporten till EU och andra samarbetsländer har under denna period utgjort omkring 80
procent av det totala exportvärdet. Som vanligt utgör följdleveranser till tidigare levererad
materiel en stor del av exporten, säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör
på ISP.
Till länder i Mellanöstern och Nordafrika har endast följdleveranser skett. En mycket liten
del av den totala exporten, 1,8 procent, har gått till dessa regioner. Inga nya exportaffärer
har godkänts till Saudiarabien sedan 2013 eller till Förenade Arabemiraten sedan 2017.
Till Pakistan har en följdleverans skett genom en kompletterande anskaffning av ett
luftburet radarsystem. Inga nya exportaffärer har godkänts till Pakistan sedan 2007.
– De ändringar som gjordes i de svenska riktlinjerna den 15 april 2018 och som bland
annat rör mottagarlandets demokratiska status, har inte fått någon större påverkan på 2018
års statistik. Detta beror främst på att exportstatistiken huvudsakligen baseras på tillstånd
som beviljades före den 15 april 2018, säger Carl Johan Wieslander.
ISP gjorde, i samband med att det nya regelverket trädde ikraft, följande uttalande:
https://isp.se/nyheter/kommentar-pa-andrade-riktlinjer-for-krigsmaterielexport/
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Sveriges export av krigsmateriel år 2018


Export till EU och etablerade samarbetsländer: 77 procent av den svenska
exporten gick till EU och EES-länder (Norge och Island) samt till samarbetsländer
som Kanada, Sydkorea, USA och Brasilien.



Export till övriga världen: 23 procent av det samlade exportvärdet gick till övriga
världen, varav Pakistan och Indien var de mest betydande mottagarländerna.



Mellanöstern: Följdleveranser har skett till Saudiarabien (85 mnkr), Förenade
Arabemiraten (82 mnkr), Jordanien (13 mnkr), Kuwait (6 mnkr), Oman (4 mnkr),
Qatar (2 mnkr) och Bahrain (0,1 mnkr).



Nordafrika: Till Nordafrika har följdleveranser skett till Algeriet (11 mnkr).



De tio största exportdestinationerna:
Land

Mnkr Exempel på krigsmateriel som exporterats

1

Brasilien

2 955 Materiel och teknologi till stridsflygplan

2

Pakistan

1 050 Flygburet radarsystem (kompletterande anskaffning)

3

Indien

789 Granatgevär och ammunition (kompletterande anskaffning)

4

Ungern

763 Reservdelar till stridsflygplan

5

USA

654 Marina artillerisystem (kompletterande anskaffning)

6

Tjeckien

615 Reservdelar till stridsflygplan

7

Tyskland

425 Motmedelsutrustning

8

Norge

370 Reservdelar till stridsfordon

9

Nederländerna

365 Reservdelar till stridsfordon

10 Storbritannien

356 Radarsystem
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