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Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 mars 1988. 

På regeringens vägnar 

Kjell-Olof Feldt 

Anita Gradin 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till en ny lag om förbud mot utförsel av 
krigsmateriel, m.m. Förslaget syftar till en kraftfull skärpning av kontrollen 
över krigsmaterielexporten. Sålunda föreslås bl.a. reglering av den svenska 
krigsmaterielindustrins marknadsföring av krigsmateriel och kunnande utom 
riket och utvidgning av nu gällande regler om förbud mot kunskapsöverfö
ring till utlandet. Vidare föreslås regler som syftar till att uppnå en effektivare 
kontroll av bestämmelsernas efterlevnad. Därutöver behandlas vissa frågor 
om rutiner och kontrollåtgärder vid tillämpningen av riktlinjerna för utförsel 
av krigsmateriel. 

Propositionen innehåller också förslag till vissa ändringar i lagen 
(1983:1034) om kontroll över tillvc;rkningen av krigsmateriel. m.m. med 
avseende på bl.a. skärpt kontroll över förmedling av krigsmateriel och 
kunnande. 

Lagstiftningen förslås träda i kraft den I juli 1988. 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 
Lag om förbud mot utförsel av krigsmatcric_l, m.m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

1 * I denna lag finns föreskrifter om förbud mot 

I. utförsel av krigsmateriel, 

2. upplåtelse och överE1tclsc av riitt alt utom riket tillverka krigsmateriel.· 

3. avtal med någon utom riket om utYeckling·ay krigs·matericl och metod 

för framst:illning av sådan materiel. 

4. bedrivande av militiirt inriktad utbildnin,i; innm riket av utländsk 

medborgare, och 

5. marknadsföring av krigsmateriel. 

I lagen ( 1983: I 034) om kontroll iivcr tillverkningen av krigsmateriel. m. m. 

finns föreskrifter om kontroll över tillverkning av krigsmateriel och tillhan

dahållande av krigsmateriel. uppfinning avseende krigsmateriel och metod 

för framställning av sådan materiel. 

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som skall avses med krigsmate

riel enligt denna lag. 

Utförsel av krigsmateriel 

2 *Krigsmateriel får inte föras ut ur riket utan tillstånd av regeringen, om inte 

annat följer av denna lag clfer «l!lnan förfaltning. , . 

I :irenden som inte avser utförsel i stiirre omfattning eller son; i övrigt inte. 

är av större vikt fär det statsritd som har till uppgift att föredra iirendcn om 

utförsel av krigsmateriel prliva fragnr om tillst!rnd enligt första stycket. 

3 * Regeringen eller den myndighd som regeringen bestiimmer får meddela 

föreskrifter om utförsel av 

I. skjutvapcn och tillhörande ammunition för enskild persons räkning 

samt av skjutvapen och därtill hiirande ammunitilin för användning vid jakt, 

tävling eller övning utom riket. 

2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande ittg:ird. 

3. skjutvapen som införts till riket för !itg:ird som avses i 2, 

4. sådana jakt- och tiivlingsskjutYapen och tillhörande ammunition som 

har förts in till riket i enlighet med bestämmelserna i 16 * 2 vapenlagen 

(1973:1176). 

I:pplåtelsc och överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel, m.m. 

4 * Avtal som innebiir upp_l[1telse eller iiverl{1tdse av riitt att utom riket 

tillverka krigsmateriel Utr inte utan tillstimd av regeringen ing{1s hiir i riket 
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och inte heller utöm riket av svensk myndighet. svenskt företag eller den som Prop. 1987/88: 154 
är bosatt eller stadigvarande vistas h~ir. 

5 § Avtal med någon utom riket om att för dennes räkning utveckla 

krigsmateriel eller metod för.framställning av sådan. materiel för irite:utan 

tillstånd av regeringen ingas hiir i riket och inte heller utom riket av svensk 

myndighet, svenskt företag eller den som iir bosatt eller stadigvarande vistas 

här. 

6 § Avtal om tillägg till eller ändring av avtal som innebär upplåtelse eller 

överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel får inte ingås utan 

tillstånd av regeringen. om tilfagget eller ändringen avser 

I. den materiel som ff1r tillverkas. 

2. rätt att vidareuppE1ta eller vidareöverlt1ta riittcn att tilllvcrka krigsmate~ 

riel till någon annan. 

J. rätt att tillhandahalla krigsmateriel till mottagare som inte angivits i det 

ursprungliga avtalet, 

4. förlängning av avtalets giltighetstid, eller 

5. besti1mmclser om sekretess. 

Militärt inriktad utbildning · 

7 § Militiirt inriktad utbildning av utländsk,medborgarc får inte bedrivqs 

inom riket utan tillstånd av regeringen. 

Första styckl.'t gäller inte 

I. utbildning som anordnas av staten, 

2. utbildning som anordnas i samband med försäljning av krigsmateriel 

eller med anställning i företag för tillverkning av siidan materiel. 

Marknadsföring av krigsmateriel 

8 § Den som har tillst[md enligt 2 eller > ~ lagei1 ( 191n: 1 tB4) nm kPntrnll 

över tillverkningen av krigsmateriel. m.m. samt svensk statlig myndighet 

som bedriver motsvarande verksamhet skall. i den ordning som regeringen 

föreskriver 

1. lämna redovisning till· regeringen om de Hinder utanför Sverige i vilka 

marknadsföring av krigsmateriel bedrivs, vilka bestämda. mottagare som 

marknadsföringen riktar sig till och vi.lken materiel marknadsföringen avser, 

2. lämna underriittclsc till regeringen 

a) innan a,nbud lämnas om försiiljning eller annat tillhandah{tllande av 

krigsmateriel till någon utom riket. 

b) innan anbud liimnas om upplittelse eller överbtclse av riitt att utom riket 

tillverka krigsmateriel. 

c) innan avtal ing{1s om försilljning eller annat tillhandahållande av 

krigsmateriel till n{1gon utom riket. , 

Regeringen far meddela föreskrifter om undantag fran.rcdovisningsskyl

dighct och underrättelseskyldig.het som avses i första stycket. Regeringen för 

också i enskilda fall medge undantal! från s~ldan rcdovisninl!s- och underrät-
telseskyldighet. - . - . . • · 



9 §Regeringen får i enskilda fall förbjuda att Prop. 1987/88:154 
I. anbud lämnas om försäljning eller annat tillhandahållande av krigsmate-

riel till någon utom riket, 
2. anbud lämnas om upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket 

tillverka krigsmateriel, 
3. avtal ingås om 
a) försäljning eller annat tillhandahållande av krigsmateriel till någon 

utom riket, 
b) upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. 

' Uppgiftsskyldighet om äg'ande i utländska rättssubjekt 

10 § Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 § lagen (1983: 1034) om kontroll· 
över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. samt svensk statlig myndighet 
som bedriver motsvarande verksamhet skall, enligt· de närmare föreskrifter 
som regeringen meddelar, lämna uppgifter till regeringen om ägande i 
utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsfö

ring eller försäljning av krigsmateriel. 

Villkor m.m. 

Il § Tillstånd enligt 2, 4, 5, 6 eller 7 § får förenas med villkor samt med 
kontroll- och ordningsbestämmelser. 

Uppgiftsskyldighet i fråga om utförd materiel, m.m. 

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om att 
I. den som har tillstånd enligt 2 § skall lämna uppgifter rörande utförd 

krigsmaterie I, 
2. den som har tilllstånd enligt 4 § skall lämna uppgifter om upplåten eller 

överlåten rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. 

Återkallelse av utförseltillstånd 

13 §Tillstånd enligt 2 §får återkallas av regeringen. om tillståndshavaren har 
åsidosatt föreskrifter. villkor eller kontroll- eller ordningsbestämmelser som 
har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till 
återkallelse. 

Skyldighet för revisorer 

14 § Om en revisor i sin granskningsverksamhet har framfört någon 
anmärkning i en sådan revisionsberättelse som sägs i lU kap. 10 §aktiebolags
lagen ( 1975: 1385) eller 4 kap. 10 §lagen (1980: 1103) om årsredovisning m.m. 
i vissa företag i fråga om företagets efterlevnad av bestämmelserna i denna 
lag, skall han genast sända in en kopia av revisionsberättelsen till regeringen. 
Motsvarande skyldighet åligger en revisor vid en svensk statlig myndighet. 
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Ansvarsbestämmelser m.m. 

15 § Bestämmelser om olovlig utförsel av vara och om försök därtill finns i 
lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. 

16 §Den som bryter mot 4, 5, 6 eller 7 §eller förbud som har meddelats med 
stöd av 9 § döms, 

1. om gärningen skett uppsåtligen. till böter eller fängelse i hö~st två år, 
2. om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst 

sex månader. 
I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 

17 §Om brott som avses i 16 §första stycket 1 är att anse som grovt. döms ti_ll 
fängelse lägst sex månader och högst fyra år. 

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas. om det avsett·· 
tillverkningsrätt av betydande värde, utveckling. utbildning eller marknads
föring av betydande omfattning eller varaktighet eller om gärningen annars 
varit av särskilt allvarlig art.· 

18 §Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

1. bryter mot 8 §första stycket eller 10 §eller mot föreskrifter, villkor eller 
kontroll- eller ordningsbestämmelser som har meddelats med stöd av lagen, 

2. lämnar oriktig uppgift .vid fullgörande av redovisningsskyldighet, 
underrättelseskyldighet eller uppgiftsskyldighet som avses i första punkten. 

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 

19 §Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om gärningen är belagd med 
straff i brottsbalken. 

Denna lag träder i kraft den 1juli1988, då lagen (1982:513) om förbud mot 
utförsel av krigsmateriel, m.m. skall upphöra att gälla. 

Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre lag skall vid tillämpningen 
av den nya lagen anses som meddelat enligt denna. 

Prop.1987/88: 154 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1983: 1034) om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel, m. m. . 
Härigenom föreskrivs att 1-3, 6 och 10 §§lagen (1983:1034) om kontroll 

över tillverkningen av krigsmateriel, m. m. skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Tillverkning av krigsmateriel samt 
tillhandahå/la11de av krigsmateriel, 
uppfinning avseende krigsmateriel 
och metod för framställ11i11g al' sådan 
materiel skall kontrolleras enligt be'. 
stämmelsema i denna lag. Föreskrif
ter om förbud mot wförsel <i1· krigs
materiel och förbud mot upplåielse 
eller överlåtelse (Il' rätt att utom riket 
tillverka krigsmateriel finns i lagen 
( 1982:513) om förbud mot utförsel av 
krigsmateriel. m. m. 

I § 

Föreslagen lydelse 

I denna lag finns föreskrifter om 
ko11troll över 

I. tilfrerkning 111' krigsmateriel och 
2. rilllumdalullla11de al' krigsmare- . 

riel, uppfinning m·set•nde krigsmate
riel och metod för framställning m· 
sådan materiel. 

I lage1i ( 1988:000) 0111 ji'ir/;ud mot 
ll(forst'l av krigs111aterif'l. 111. 111. finns 
föreskrifter om fiirbucl 11101 utfårsel 
m· krigs1lwreriel. 11pplå1dsc och örcr
lätelse m· riitt all 11/0111 riket 1il/1·erka 
krigsmateriel. m·ral med någon utom 
riket 0111·11tl'eckling a1· krigsmateriel 
och metod jörframställning ar sådan 
111a1eriel. bedrii·wu/c av 111ilitclrt in
riktad whild11i11g i110111 riket m·. lll

lii11dsk medborgare sw1i1 mot mark
. nadsfiiri11g av krigs111cllerit'I. 

Denna lag gäller inte för statlig myndighet. 
Regeringen bestii111mer vad som Regeringen meddelar fhrcskrifter 

skall avses med krigsmateriel enligt om vad som skall avse> med krigsma-
clenna lag. teriel enligt denna lag. 

. . . 

2 §I 

Krigsmateriel far inte tillverkas hiir i riket utan tillst;ind av r.:gcringL'Tl. om 
ej annat följer av föreskrifter som har meddclah. med st1:id av Lknna lag. 
Tillstiind att tillverka krigsmatl'riel far mL'lkldas endast svensk medhmgare. 
svenskt handelshnlag i vilket inte ni1gnn av bolagsmiinnen iir knntrnllsuhjckt 
som avses i > * lagen ( 1982:617) om utländska förviirv av sYcnska företag 
m. m. och svenskt aktiebolag i \'ars bolagsordning intagits utl:inningsförbe
hiill som avses i niirnnda lag. Om siirskilda skiil föreligger. for dock tillsti"rnd 
ges iiven åt annan. 

Regeringen fär meddela föreskrif
ter om undantag frän tillsdnclskra
vet enligt första stycket för iindring 
elkr ombyggnad av skjutvapen i fall 
som avses i 24 *första stycket vapen
lagen ( 1973: 1176) .1a1111 .får tillverk
ning a\' en~taka skjutvaren och av 

' Senaste lydelse ICJ87:-ln. 

Regeringen f{1r meddela föreskrif
ter om undantag frim tillst{mdskra
vet enligt första stycket för 

I. 1i/li·ak11i11g a1· krigs11rn1aiel 
som bcdri1·s på uppdrag 111· den som 
har 1illstå11d 1llt til/1·aka ifrcigararan
de k rigsmatcriel. 
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Nuvarande lydelse 

ammunition för tillverkarens eget 
bruk. 

Föreslagen lydelse 

2. ändring eller ombyggnad av 
skjutvapen i fall som avses i 24 § 
första stycket vapenlagen ( 1973: 
1176). 

3. tillverkning av enstaka skjutva
pen och av ammuniti'on för tillverka
rens eget bruk. 

J § 
Krigsmateriel. uppfinning avseen

de krigsmateriel och metod för fram
stiillning av sådan materiel för inte 
yrkesmässigt tillhandahålla.1· hiir i ri- . 
ket genom försäljning. utbjudande 
mot vederlag eller förmedling f1t nå-. 
gon inom landet eller i utlandet utan· 
tillstånd av regeringen, om ej annat 
följer av andra stycket eller av före
~krifter som har meddelats med stöd 
av denna lag. 

Krigsmateriel. uppfinning avseen
de krigsmateriel och metod för fram
ställning: av sådan materiel får inte· 
hiir i riket och i111e.heller /110111 riket av 
.l'l'ensk myndighel. Sl'(:nsk1 företag 
dia den som är bosall eller stadig1•a
rande 1·istas här vrkt'smiissig1 lilllwn
dahällas genom försäljning, utbju
dande mot vederlag eller förmedling 
ät någon inom landet eller i utlandet 
utan tillstlmd av regeringen, om ej 
annat följer av andra stycket eller av 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av denna lag. 

Tillstånd enligt första stycket behövs inte 
1. vid tillhandahållande till svensk statlig myndighet eller sitdan tillverkare 

som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhandahallandet 
avser, 

2. för innehavare av tillverknings
tillständ. om tillhandahållandet av
ser krigsmaleriel. uppfinning ella 
metod som tillhör dler innehas av 
tillståndshavaren. 

Regeringen fär meddela föreskrif
ter om undantag från tillståndskra
vet enligt första stycket i fråga om 
handel med skjutvapen. ammuni
tion eller annan explosiv vara som 
omfattas al' vapenlagen (1973:1176) 
eller förordningen (1949:341) om ex
plosiva varor. 

Tillståndshavaren skall, enligt de 
närmare föreskrifter som regeringen 
meddelar. till kontrollmyndigheten 
lämna deklaration på heder och sam
vete rörande den verksamhet för 
vilken tillstånd har meddelats. 

6 § 

2. för innehavare av tillverknings
tillst<ind. om tillhandahållandet av
ser sådan krigsmateriel som tillhör 
tillståndslwrnren och som finns inom 
/andel eller uppfinning eller melod 
som innehas a\' tillstiindshavaren. 

Regeringen får meddela föreskrif
ter om undantag frän tillståndskra
vet enligt första stycket i fdga om 
sådan handel med skjutvapen, am
munition eller annan explosiv vara 
som reglertis genom föresknflema i 
vapenlagen ( 1973: 1176) eller förord
ningen (1949:341) om explosiva 
varor. 

Tillstånclshavaren skall, enligt de 
närmare föreskrifter som regeringen 
meddelar, till kontrollmyndigheten 
lämna 

I. deklaration pa heder och sam
vete rörande den verksamhet för 
vilken tillstand har meddelats, 

2. uppgifter om uppdrag som läm-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

nats åt någon annan att tillverka 
krigsmateriel. 

Regeringen får meddela föreskrif
ter om undantag från skyldighet att 
avlämna sådan deklaration som av
ses i första stycket I. 

10 §2 

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

1. bryter mot andra föreskrifter i denna lag än som avses i 9 § eller mot 
villkor som meddelats med stöd av 4 §andra stycket eller mot föreskrift eller 
ordnings- eller kontrollbestämmelse som har meddelats med stöd av lagen. 

2. lämnar oriktig uppgift i ansökan om tillstånd eller i deklaration enligt 
denna lag eller vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt lagen. 

Om en gärning som har begåtts av I ringa fall skall inte dömas till 
oaktsamhet är att anse som ringa, ansvar. 
skall inte dömas till ansvar. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. 

2 Senaste lydelse 1984:944. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1988:000) om rättsprövning av vissa 
förvaltningsbeslut 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1988:000) om rättsprövning av vissa 
förvaltningsbeslut skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2§1 

Lagen gäller inte beslut av en sådan nämnd vars sammansättning är 
bestämd i lag och vars ordförande skall vara eller ha varit ordinarie domare. 

Lagen gäller inte heller 
1. beslut av en arrendenämnd, hyresnämnd eller övervakningsnämnd, 
2. beslut om svenskt medborgarskap, 
3. beslut om utlänningars vistelse i riket, 
4. beslut om värnpliktigas eller reservpersonals inkallelse eller tjänstgöring 

inom försvarsmakten, 
5. beslut enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, 
6. beslut som rör skatter eller avgifter, 
7. beslut enligt lagen (1974:922) om kreditpolitiska medel eller beslut i 

frågor om allmän likviditetsindragning eller allmän prisreglering, 
8. beslut enligt lagen (1982:513) 8. beslut enligt lagen (1988:000) 

om förbud mot utförsel av krigsma- om förbud mot utförsel av krigsma-
teriel, m. m., teriel, m. m., 

9. andra beslut enligt lagen (1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av 
krigsmateri<;l, m. m. än sådana som avser återkallelse av tillstånd, 

10. beslut om tillstånd till sådan verksamhet som avses i 1 § 3-5 lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. 

1 Förslag enligt prop. 1987/88:69. 
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UTRIKESDEPARTEMENTET 

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2..( mars 1988 

Närvarande: statsrådet Feldt. ordförande. och statsdidcn Gustafsson. Le" 

ijon. Peterson. Bodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. llolm

berg. Hellström. Johansson. Hulterström .. Lindq\·ist. G. Andersson. Thalen 

Föredragande: statsrt1det Gradin 

Proposition med förslag till lag om 
förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. 

1 Inledning 

I Sverige råder sedan liinge ett generellt förbud mot utförsel av krigsmate

riel. Regeringen kan medge. undantag frt111 förbudet. 

Regeringens prövning av enskilda exp.ortärencler1 sker med utgångs1'mnkt i 

de riktlinjer som fastställdes av riksdagen t1r 1<)71 (prop. ·1971: 1..(6. UU 21. 

rskr. 3..(3) och som riksdagen bekräftade år 1982 (prop. 1981!82: 1%. UU 26, 

Prop. 1987/88: 154 

rskr. 3..(5). •. , . 

Gällande föreskrifter om krigsmaterielexport iitt:rfinns i lagen ( 1982:513) 

om förhud mot utförsel av krigsmateriel. m.m. Genom lagen. som triidde i 

kraft elen 1 januari 1983. infördes bestämmelser om krav pä tillstt111cl för 
tillverkare av krigsmateriel för att upplata eller överlåta rätt ait utom riket " 

tillverka sådan materiel. Samtidigt infördes förhud mot att inom riket 

bedriva militärt inriktad utbildning av utliindska medborgare utan tillst<'md 

av regeringen. Från detta förbud finns vissa undantag. 

Även tillverkning av krigsmateriel liksom verksamhet som består i bl. a. 

förmedling och försäljning av krigsmateriel iir underkastad tillsyn och 

kontroll från statsmakternas sida. Sålunda fordras enligt lagen (1983: 103..() 

om kontroll över tillverkningen av krigs1nateriel. m.n1. regeringens tillstånd 

för tillverkning av krigsmateriel. liksom i vissa fall för förmedling och 

försäljning av krigsmateriel m.m. Denna lag gäller inte för statlif!a myn

digheter. 

Mot bakgrund av intresset av att det ökade internationella samarbetet på 

krigsmaterielomradet och svenska företags inriktning på utliindska markna

der utvecklas pli ett siitt som står i öv.:-rcnsstiimmelse med de intentioner som 

ligger bakom riksdagens riktlinjer för export av krigsmateriel beslöt rege

ringen elen 19 juni 1985 att bemyndiga förutvarande utrikeshanclelsministern 

att tillkalla en särskild utredare (landshövdingen Bengt Gustavsson) med 

uppgift att företa en kartliiggning och g:enomg{mg av den svenska förwarsin

dustrins verksamhet i utlandet. Utredaren fick ocksti i uppgift att utifrhn en 
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sådan genomgång ö"vervägii titgiirder som kunde visa sig p<'ikallade för att frim Prop. 1987 /88: 154 
statsmakternas sida styra utvecklingen så att de riktlinjer som riksdagen har 

uppställt kan fullföljas. 

Utredaren överlämnade i april 1987 sitt betiinkande (SOU 1987:8) 
Försvarsindustrins utlandsverksamhet. Betiinkandet har remissbehancllats. 

Till protokollet i detta iirencle bör fogas dels utredningens samm:infattning 

av betiinkandet som bilagc1 I. dels utredningens lagförslag som bilaga 2 och 

dels en förteckning över remissinstansern<1 och e·n sammanstiillning av 

remissyttrandena som bilaga 3. 
Genom regeringsbeslut den 2 april 1987 bemyndigades jag att tillkalla en 

särskild utredare (ambassadören Torsten Örn) med uppdrag att göra en 

administrativ översyn och utvärdering av verksamheten vid krigsmaterielins

pektionen inom utrikesdepartementets handclsavdelning. Utredaren fick 

ocksi1 i uppdrag att. om resultatet av arbetet föranledde det. liimna förslag till' 

hur handhavandet' av de uppgifter som ankommer på inspektionen bi\r 

organiseras. 

Utredaren överlämnade i maj 1987 sitt betänkande Krigsmaterielinspek

tionens verksamhet och organisation. Sammanfattningen <iv bet:inkandet 

bör fogas till. protnkollo:t i detta tirende som bilaga ../. 
Den 2 april 1987 tillsattes även en referensgrupp med representanter för 

utrikesdepartementets handclsavdelning och general tullstyrelsen för utarbe

tande av förslag till förbättrad tullkontroll vid utförsel av krigsmateriel. . 

Regeringen bemyndigade också samma dag statsministl!rn att ·tillkalb ~~. 
medborgarkommission för att granska vissa uppgifter om olaglig svensk 

vapenexport m.m. 

Export av krigsmateriel rör i hög grad Sveriges utrikes- och siikerhetspoli

tik. Det är av stor vikt att exportfrågor handhas med stiirsta noggrannhet 

såviil av de enskilda exportörerna som fr[m myndigheternas sida. Regler om 

krigsmaterielexporten har funnits under liing· tid öch är v~il kända av 

försvarsindustrin. När jag nu lägger fram förslag som innebtir skiirpt kontroll 

av krigsmakrielexporten och effektivare kontroll av besfämmelsernas 

efterlevnad. gör jag det dels mot bakgrund av de krav som den likande 

internationaliseringen på krigsmaterielomr<1det sttiller. dels mot bakgi'Ul1d av 

att misstankar riktats mot företri1dare för svenska företag om att ha iivertr;itt 

gällande bestämmelser. I vissa fall har åt;11 väckts. medan förundersökningen 

i andra delar iinnu inte har avslutats. Jag vill understryka. att 11<'1gun 

uppfattning i skuldfrågan inte kan uttalas innan ett rättsligt förfarande har 

slutförts. En bart misstankar om överträdelser av bestämmelserna är emdkr

tid enligt min mening tillriickligt för att nu föreslå skärpta regler rörande 

kontrollen. 

De förslag om skiirpt kontroll som jag nu liigger fram skulle innebiira att 

omfattande lindringar fick göras i den nuvarande lagen om förbud mot 

utförsel av krigsmateriel. 111.m. Jag finner det diirför naturligt att regeringen. 

- i stiillet för att föres!:'! ändringar i nm·arande lag- bgger fram förslag till en 

ny lag om frirbud mot utförsel a\· krigsmateriel. m.m. 

Därutiiver blir regeringen föresl{1 ändringar i lagen ( IWI:~: lll3~) um 

kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. 111.m. liks1.1111 en iindring i den i 
11 



prop. 1987/88:69 föreslagna lagen om riittsprövning av vissa förvaltning~- Prop. 1987/88: 154 
beslut. 

Regeringen beslöt den 3 mars 1988 att inhämta lagrådets yttrande över 
förslag till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m., lag om ändring 

i lagen ( 1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. 

och lag om ändring i den i prop. 1987/88:69 föreslagna lagen om riittsprövning 
av vissa förvaltningsbeslut. De lagförslag som remitterades till lagrådet bör 

fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5. 

Lagrådets yttrande. som avgavs den 10 mars 1988. bör fogas till protokollet 
som bilaga 6. I samband med att jag hehandlar de olika sakfrågorna och de 
enskilda paragraferna i mitt förslag kommer jag in på lagrådets synpunkter. 

Jag kan emellertid redan nu säga att lagrådet i sak i allt väsentligt godtagit de 
remitterade förslagen men föreslagit vissa ändringar. Lagrådets granskning 
har också lett till vissa ändringar i lagtexten. 

Efter sammanfattande synpunkter i avsnitt 2 kommer jag under avsnitt 3 
att redovisa resultatet i huvuddrag av den kartläggning som utredningen om 

svensk utlandsverksamhet på krigsmaterielområdet har genomfört. Därefter 
kommer jag i avsnitten 4 och 5 att ta upp frågor hl. a. rörande de 

säkerhetspolitiska kraven på den svenska försvarsindustrin och om krigsma

terielbegreppet. Avsnitt 6 redovisar riktlinjerna för krigsmaterielexporten 

m.m. I avsnitt 7 kommer jag att gå in på frågor som rör slutanvändarintyg 
m.m. och följderna av vidareförsäljning av svensk krigsmateriel. 

Behovet av skärpt kontroll av krigsmaterielexporten och effektivare 
kontroll av bestämmelsernas efterlevnad tas upp under avsnitt 8. Jag 
kommer i avsnitten 10-13 att lägga fram förslag till reglering av marknadsfö

ring avseende materiel och kunnande (avsnitt 10), komplettering av nu 
gällande regler om kuriskapsöverföring (avsnitt 11) och förmedling av 
krigsmateriel (avsnitt 12) samt införande av skyldighet för svenska tillverkare 
och försäljare av krigsmateriel att lämna uppgifter om ägande i utländska 
rättssubjekt inom krigsmaterielområdet (avsnitt 13). I avsnitt 14 kommer jag 
att redovisa mina ställningstaganden i fråga om en reglering av samarbete 
med utländsk part. 

Förslag som syftar till att uppnå en effektivare kontroll av bestämmelser
nas efterlevnad presenteras i avsnitt 15. 

I avsnitt 16 kommer jag att ta upp vissa förslag som syftar till förenklingar i 

fråga om kontrollen över krigsmaterieltillverkningen. 
Avsnitt 17 behandlar organisatoriska frågor m.m. 
I avsnitt 18 tar jag upp frågor som rör den parlamentariska nämnden för 

frågor om krigsmaterielexport och insyn i fråga om krigsmaterielexporten. 
Sanktionsbestämmelser m.m. behandlas i avsnitt 19. 

Mina kommentarer till de enskilda lagförslagen behandlas i specialmotive

ringen. avsnitt 22. 
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2 Sammanfattande synpunkter 

Den svenska neutralitetspolitiken förutsätter att omvärlden har tilltro till vår 
vilja och vår förmåga att stå utanför en konflikt och att militärt försvara vårt 

territorium i händelse av angrepp från främmande makt. 
En .svensk försvarsindustri med förmåga at~ själv utveckla och tillverka 

vapen skapar respekt för Sveriges vilja och förmåga att försvara sig och att 
föra en fast och konsekvent neutralitetspolitik. Genom en hög självförsörj

ningsgrad när det gäller försvarsmatcricl ökar våra möjligheter att motstå 

påtryckningar av olika slag. Därigenom understryks fastheten och långsiktig
heten i vår säkerhets- och försvarspolitik. 

Vi måste under kris och krig själva kunna tillverka vapen och underhållä 

och modifiera vår materiel. Vårt i grunden defensivt inriktade försvar ställer' 

särskilda krav på vapensystemen. 
Värnpliktssystemet förutsätter att den materiel som används är både enkel 

att lära sig och att använda, samtidigt som den är effektiv. Geografi och 

klimat ställer också speciella krav på de vapen som det svenska försvaret 

använder. 
Det·svenska försvaret har hittills inte ansetts vara en tillräcklig avnämare 

för att upprätthålla kapaciteten hos svensk försvarsindustri. Det svenska 

försvarets beställningar kommer med ibland långa och oregelbundna mellan

rum. En viss export har därför bedömts som nödvändig för att svensk 
försvarsindustri skall kunna behålla sin utvecklingskraft och tekniska kompe

tens. 
Samtidigt som existerande hot i vår omvärld nödvändiggör ett militärt 

försvar och en egen försvarsindustri har Sverige traditionellt varit en aktiv 

deltagare i arbetet för fred och avspänning. Även detta arbete gagnar 
Sveriges säkerhetspolitiska intressen genom att syfta till internationell 
nedrustning och minskade militära hot. Det finns därför inte någon 

motsättning mellan å ena sidan Sveriges internationella arbete för avspän
ning och nedrustning och å .andra sidan vårt behov av ett eget försvar som i 
huvudsak försörjs genom en egen vapenindustri. 

Liksom flertalet andra industriliinder har Sverige mycket restriktiva regler 

för krigsmaterielexporten. För vår del hänger de stränga reglerna samman 
med principerna för vår neutralitetspolitik. De har också utformats med 
hänsyn till våra allmänna utrikespolitiska värderingar och till kravet på 
respekt för de mänskliga rättigheterna. 

För att klargöra om eller i vilken utsträckning vår självförsörjning av 

försvarsmateriel kan upprätthållas utan krigsmaterielexport bör en närmare 
analys göras av sambandet mellan den svenska försvarsindustrins förmåga att 

tillgodose kravet på en ur neutralitetspolitisk synvinkel acceptabel självför
sörjning av försvarsmatericl och denna industris beroende av exportmöj

ligheter. Analysen bör genomföras i syfte att ge underlag för en bedömning 

av möjligheterna att ytterligare begränsa eller helt avbryta _den svenska 
krigsmaterielexporten. Jag avser därför att föreslå regeringen att tillkalla en 
kommitte för att företa en sådan analys. 

Av kompetensmässiga och finansiella skäl är det i vissa fall svårt eller 

omöjligt för svensk försvarsindustri att på egen hand utveckla materiel för 

Prop. 1987/88:154 



svenska försvaret. I dessa fall st[ir valet mellan import fr<ln ett annat land av ProfL .1987/88: i-54 
ett färdigt system eller samverkan med utliindska tillverkare syftande till 

produktion med svenskt deltagande. Genom samarbi:tsprojekt kan materiel 

i högre grad än vid import anpassas till det svenska försvarets behov samtidigt 

som svenska företags medverkan i utvecklingsarbete och produktion ger · · 

förutsättningar för en stärkt eller [1tminstone bibehälkn teknisk kompetens. 

Lagen om förhud mot utförsel av krigsmateriel reglerar export av militiir 

materiel. Den förutsätter en grtii1sdragning mellan civil och militär materiel. 

Till grund för besluten finns en förteckning soni. med sm;irre förfindringar, 

varit gällande under en !äng följd av {1r. Mot bakgrund av den tekniska 

utveckling som skett på området hör ocks;'\ en översyn av krigsmaterielbe

greppet ske med syftet att genomföra de utvidningar som kan behövas för att 

ä~tadkomma en korrekt klassifici:ring av civil resp. militär materiel. Jag avser 

därför att föreslå regeringen att en särskild utredare tillkallas för att göra en 

sådan översyn. 

De förslag jag nu lägger fram syftar till en skärpt lagstiftning och kontroll 

av krigsmaterielexporten. Det är också viktigt att riktlinjerna för krigsmate

rielexporten tillämpas pä ett mera restriktivt sätt. Enligt min mening finns 

även skäl att förändra dessa riktlinjer i restriktiv riktning. Jag vill emellertid i 

de;:nna del avvakta medborgarkommissionens resultat, som kan komma att ge 

ytterligare underlag för mina ställningstaganden. 

Den omständigheten att det föreligger misstankar om försiiljning av 

krigsmateriel till Hinder som inte godtagits som mottagare a\' svensk materiel 

är något som stämmer till allvarlig eftertanke. I ljuset av dessa händelser och 

de senaste årens debatt om krigsmaterielexport och de erfarenheter som 

gjorts finns det starka skiil att skärpa reglerna och att effektivisera 

kontrollen. Det är viktigt att den avvägning som regering och riksdag gjort 

när det giiller krigsmaterielexport inte rubbas genom felaktig tillämpning 

eller regelbrott. 

Ett sätt att uppnå detta iir genom att effektivisera bruk<:'! av s.k. 

slutanvändarintyg. Genom att svenska utlandsmyndigheter tar emot slutan

vändarintygen och vidarebefordrar dem till krigsmaterielinspektionen 

(KM!) ökar möjligheten a'tt förhindra missbruk av intygen. 

Systemet med slutanviindarintyg bygger pii ett förtroende mellan det 

siiljande landet och nHltt.agarlandet. Om en regering tillåter eller uriderläter 

att förhindra en inte godkänd vidareexport av svensk krigsmateriel; skall 

principen \'ara att landet i frtiga inte längre skall fä komma i fraga för export 

av krigsmateriel fran SYcrige. 

Den svenska krigsmaterielindustrin har som huvudsaklig försörjare av 

materiel till den svenska försvarsmakten ett samhiillsansvar. som inne här att 

den måste se till att det inte sker någon olovlig utförsel ·eller annat 

åsidosättande av reglerna. Staten måste också tillhandahålla ett effektivt 

kontrollsystem. 



3 Resultatet av den kartläggning soni utredningen 
om svensk utlandsverksamhctpå krigsmateriel
området genomfört 

3.1 Utredningens omfattning och inriktning 

Utredningens kartläggning av den svenska försvarsincluslrins utlandsverk

samhel omfattar 23 företag. Till dessa hör de b{1da affärsområdena ·inom 

FFV-koncernen som sysslar med underhåll och försvarsmateriel. 

Utredningen har indelat den svenska försvarsindustrins verksamhet i 
följande former: I. Utveckling, tillverkning eller inarknadsföring genom 

egna bolag i utlandet eller bolag som företagen har· intressen i. 2. Upplåtelse 

eller överlåtelse av tillverkningsrätter till företag i utlandet. 3. Utveckling·. 

tillverkning eller marknadsföring genom samarbete med utländska företag, 

s.k. joint ventures. 4. Marknadsföring i regi av företagens organisation i 

Sverige. 
Utredningens kartläggning vars resultat jag skall redogöra för i korthet 

beskriver förhiillandcna i början av år 1986.· · 

(I fråga om mera fullständiga uppgifter rörande kartläggningen, se 

betänkandets. 41-72.) 

3.2 Svenska försvarsindustrins bolag i utlandet 

Den svenska försvarsindustrins utlandsbolag omfattar dels hcHigda bolag' i 

utlandet, dels bolag som de svenska företage_n är majoritetsiigare i. dvs. som 

de äger mer än 50 % i och alltsi1 har ett bestämmande· inflytande i, dels bolag 

där de svenska företagen har intressen på minst 20 q,_ s.k. intressebolag~ 
Kartläggningen omfawir de dotter- och int~essebolag utomla1~ds .som 

arbetar med materiel för militärt bruk. Några av de svenska försvarsindustri

företagen har bolag i utlandet som inte är verksamma inom försvarsmate

rielområdet. Inom de koncerner som försvarsindustriföretagen ingår i finns 
det åtskilliga systerföretag som driver verksamhet med civila produkter och 
som också har utlandsbolag. Försvarsindustrins egna bolag inor'n det civila 
området och systerföretagens utlandsbolag har som regel resurser Tör 

marknadsföring. Verksarl1heten är emellertid ofta av helt annat slag än 

marknadsföringen av krigsmateriel. Bade produkterna och den miljö so·m 
kunderna verkar i ger marknadsföringen av krigsmateriel en· speciell 

karaktär. 
Utredningen konstaterar att de svenska försvarsindustriföretagen i ingen 

eller mycket liten utsträckning använder de egna bolagen på det civila 

området eller systerföretagens utlirndsbolag i. sfrt arbete pa försvars mate

rielområdet. Det sätt på vilket koncernföretagens utlandsbolag i några f~ll 
har medverkat gäller marknadsföring. \;i_lket skall redovisas ·i det följande. 

Kartläggningen visar att de 23 företagen har sammanlagt 17 uiländska 

dotter- och intressebolag som arbetar med krigsmateriel. Utre.dningen har 

noterat att därutöver har etablerats ytterligare ett heHigt doiterbolag sedan 

kartläggningen genomfördes. Nio av de 17 bolagen )ir helägda. De svenska 

företagen är majoritctsiigare i två deliigda dotterbolag. I de återsrnendc sex 
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bolagen har de svenska företagen ett intresse på mellan 20 och 40 %. Prop. 1987/88:154 
Drygt hälften av de 17 utlandsbolagen har tillkommit under åren 1983-

1985. Till dessa räknar utredningen också några bolag som tidigare verkat 
inom det civila området, men som har fått uppgifter även inom krigsmate
rielområdet. 

Knappt hälften av bolagen finns i Västeuropa. Tre bolag verkar i Förenta 
staterna och två i Brasilien. I vart och ett av länderna Australien, Canada, 
Indien och Singapore finns ett dotter- eller intressebolag. 

Utlandsbolagen arbetar i regel med marknadsföring. Detta gäller 13 av de 
17 företagen. Utvecklingsarbete sker i fyra bolag utomlands och tillverkning i 
tre. Fem utlandsbolag bedriver annan verksamhet, varmed förstås bl.a. 
projektledning i samarbete med utländska tillverkare och verksamhet som 
syftar till att finna nya produktideer. ny teknik och nya marknadskanaler. 

14 av de 17 utlandsbolagen har endast en eller ett par anställda och driver 
för närvarande en begränsad verksamhet. Detta gäller särskilt dc bolag sorri 
har tillkommit under de senaste åren. Några bolag har ersatt tidigare agenter. 
Flera bolag fungerar enligt företagen som representationskontor. 

3 .3 Upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätter till 
företag i utlandet 

Kartläggningen visar att den svenska försvarsindustrin har upplåtit eller 
överlåtit tillverkningsrätter genom 69 avtal fram till början av år 1986. 
Samtliga dessa avtal är i kraft. Dock är_ nio av avtalen vilande, dvs. någon 
produktion sker inte längre eller har ännu inte kommit i gång. 

Av de 69 avtalen ingicks 21 före år 1976. Genomsnittligt per år har 
företagen sedan mitten av 1970-talet upplåtit eller överlåtit fem tillverknings
rätter. Det största antalet avtal, tolv, ingicks under år 1982, innan bestäm
melserna om förbud mot denna form av teknologiöverföring trädde i kraft. 
Efter utgången av år 1982 har tio avtal ingåtts som underställts regeringens 
prövning. 

Den svenska försvarsindustrin har sålt tillverkningsrätter till företag i 
sammanlagt 17 länder. Ledande mottagarländer är Förbundsrepublik.en 
Tyskland, Singapore och Brasilien. Därnäst har flest licenser sålts till 
mottagare i Schweiz. Förenta staterna och Spanien, följda av Frankrike, 

Norge och Italien. 

3.4 Samarbete mellan svenska och utländska företag 

Med samarbete menar utredningen att två eller flera företag har ställt 
resurser till förfogande för att tillsammans utveckla eller tillverka en ny eller 
delvis ny produkt. Det innebär som regel en kraftsamling med insatser av de 
olika slags kunnande som varje företag för egen del förfogar över. Varje 
företag har nytta av produkten och får också del av resultaten som 
framkommer i utvecklingsarbetet. Utvecklingen av den nya eller förändrade 
produkten kan i en senare fas leda till en gemensam tillverkning och ofta till 

gemensam marknadsföring. 
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Samarbetet sker i några fall i bolagsform. 

Kartliiggningen visar att den svenska försvarsindustrin har träffat 59 
överenskommelser om samarbete med utländska parter. Som framgår av 
kartläggningen har samarbetet sedan några år tillbaka ökat mycket starkt. 

De flesta samarbetande företagen i utlandet finns i Förenta staterna, 
Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och Norge. Därnäst kommer 
Italien. Schweiz, Frankrike och Nederländerna. 

Flertalet överenskommelser om samarbete avser någon form av gemen
sam produktutveckling. Detta gäller 48 av överenskommelserna. Även 
tillverkning och marknadsföring ingår i många överenskommelser om 

samarbete mellan företagen. Sålunda ingår tillverkning i 39 och marknadsfö
ring i 37 av öwrcnskommelserna. 

Kartläggningen visar också att det gemensamma arbetet i 54 av de 59 

överenskommelserna skall genomföras hos det samarbetande utländska 
företaget samt att arbetet i 41 fall skall ske i Sverige. Verksamheten kommer 
således till största delen att genomföras i båda länderna. 

3.5 Den svenska försvarsindustrins marknadsföring 
utomlands 

Med marknadsföring menar utredningen såväl förberedelser för försäljning, 
dvs. undersökningar av marknaden och planering av marknadsbearbetning
cn. som genomförandet av marknadsbearbetningen och uppföljningen av 

leveranserna. 
Av kartläggningen framgår bl.a. att de svenska försvarsindustriföretagen i 

allmänhet har särskilda enheter inom sina marknadsavdelningar för försälj
ningen pä export. 

Marknadsavdelningarna i Sverige styr och genomför i stor utsträckning 
marknadsföringen utomlands. För undersökningar och analyse.r av planerna 

på nyanskaffningar för försvaret i olika länder utnyttjar företagen de 
resurser - agenter, egna marknadsföringsholag, reprcsentationskontor eller 
konsulter - som de i olika utsträckning har tillgång till utomlands. 

De inledande undersökningarna och analyserna i den krävande marknads
bearbetningen fortsätter nästan alltid i regi av marknadsavdclningen i 
Sverige. Företagen planerar först bearbetningen och väljer strategi för 
presentation av produkterna och för den offertgivning som kan bli resultatet. 
Till marknadsbearbetningen hör demonstrationer och andra visningar vid 
bl.a. mässor. Om det gäller försäljning av stora och kostnadskrävande 

vapensystem, är bearbetningen en mycket omfattande process. Försäljning 
av annan materiel som reservdelar och komponenter sker i betydligt enklare 
former. 

Den svenska försvarsindustrin arbetar i allmänhet med ett mycket stort 
urval av medel i marknadsföringen. Nästan samtliga företag använder 

broschyrer och kataloger. Företagen deltar nästan överlag också i mässor och 
andra utstiillningar. Alla företag utom två annonserar i internationella 

facktidskrifter. För sin marknadsföring utomlands har alla de undersökta 
företagen utom två någon form av resurser i andra länder. I de flesta fall är 

det fråga nm agenter. Sju av företagen inom försvarsindustrin har också 

~ Riksdag1'11 /<JS7i88. /sam/. Nr 15./ 
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dotter- eller intresseholag i utlandet som marknadsför krigsmateriel. Sex Prop. 1987/88:154 
företag har representationskontor i andra länder. 

Den svenska försvarsindustrin samarbetar pft olika sätt rned andra företag i 

marknadsföringen. Vanligast är samarbete med andra svenska företag - 17 
samarbetar inom och 19 utanför sina koncerner. Av de totalt 23 företagen 

arbetar 16 i en del av sin marknadsföri1ig tillsammans med utländska företag. 

En del av företagens egna representanter tiicker flera länder. Marknadsfö

ringen i de flesta Hinder där företagen inte har några egna resurser sker 

emellertid genom marknadsavdelninge·n i Sverige. 

Utredningen har endast i ett fall funnit att ett företag systematiskt 

anviinder ett utlandsbolag hos ett systerföretag inom koncernen för sin 

marknadsföring. Som tidigare sagts är skälen till detta ringa utnyttjande att 

marknadsföring av krigsmateriel kräver en sä speciell kompetens att det i 
regel inte har bedömts meningsfullt att·förena den med marknadsföring inom 

andra produktområden. Den militära marknaden är som miljö i regel helt 

annorlunda än den civila. Det fordras kunskaper inte bara om de tekniskt 

komplicerade produkterna utan iiven om de förhi\llanden. som de skall 

användas under. Marknadsförarna mäste vara produktspecialister och skall 

dessutom kiinna till försvarsmakten i olika länder. 

När det gliller valet av länder i marknadsföringen visar kartläggningen att 

detta i de flesta fall skett enligt riktlinjer som företagsledningen - ibland 

företagens styrelser - har dragit upp. Flera av företagen har en egen 

länderklassificering som i stor utsträckning styr planeringen av marknadsfö

ringen. 

Företagen ändrar inriktningen och styrkan i sin marknadsföring när de inte 

liingre kan riikna med att få exportera till en sfat som regeringen tidigare 

godkänt som mottagarland. I den situationen bedömer företagen det som 
viktigt att inte med en gång upphöra med alla kontakter. Företagen riiknar 

med att förhållandena kan komma att iindras igen. En rent kommersiell 

bedömning fordrar, enligt företagen. att de fortsiitter att resonera med de 

presumtiva kunderna men pä en mindre konkret nivå än tidigare. Pil sainma 

sätt förhereder sig företagen pi\. att kunna marknadsföra sina produkter i 

länder som regeringen enligt deras bedömning inom överskådlig tid kan 

komma att godkänna som mottagarländer. 

Företagen diskuterar i regel valet av länder med KMI. Inspektionens 

hedömningar avgör i allmiinhet om de skall g'å vidare eller inte·. Det har 

emellertid ocks[1 förekommit art företag utan förhandskontakter har drivit en 

affär så långt att problem uppst[ttt när de senare har fått avslag på sin begäran 

om exporttillstånd. 

4 Säkerhetspolitiska krav på den svenska 
krigsmaterielindustrin m. m. 

Den svenska försvarsindustrins förmåga att ut\'eckla och tillverka materiel. 

som är av vikt för Sveriges försvarskraft. iir väsentlig för vår neutralitets- och 

säkerhetspolitik. Vi vill cli'trigenom undvika.att komma i en sådan beroende

stiillning till andra länder att det kan utnyttjas för påtryckningar. eller så att 

landet i en krissituation står utan viktig materiel eller utan resurser att 
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underhålla eller snabbt genomföra tekniska förändringar på denna. Även om Prop. 1987/88: 15.f 
Sverige av tekniska och ekonomiska skäl behöver importera försvarsmatc-

rieL får det internationella beroendet inte bli så stort att vår förmåga att 

uppfylla de säkerhetspolitiska målen kan ifrågasättas. 

Denna syn har sedan länge varit vägledande för vår säkerhetspolitik och 

har lagts fast i en rad försvarspolitiska beslut. Den utvecklas också i det · 

betänkande som avgavs av 1969 års krigsmaterielexportutredning och i den 

proposition som därpå följde (prop. 1971:146, Ull 21, rskr. 343) liksom av 

1979 års krigsmaterielexportkommitte och i den efterföljande propositionen 

(1981/82: 196, UU 26, rskr. 345). Däri underströks också vikten av att·Sverige 

av både utrikes- och försvarspolitiska skäl upprätth{1llcr försvarsindustrins 

kompetens och konkurrenskraft. 

Föreliggande utredning konstaterar också att långsiktigheten och stabilite

ten i den svenska säkerhetspolitiken ställer stora krav på den svenska 

försvarsindustrin. En egen försvarsindustri ökar det militiira försvarets 

möjligheter att anskaffa en utrustning som är siirskilt lämpad för vår miljö 

och vårt värnpliktssystem. Genom en ·egen försvarsindustri stärker vi vårt 

oberoende. 

Utredningen anser att exporten har stor betydelse för försvarsindustrins 

utveckling. Den gör det möjligt att upprätthålla en tillverkning även när 

livslängden på försvarets materiel ökar och tiden mellan beställningarna blir 

längre. Exporten bidrar till kontinuiteten, dvs. att det finns tekniker och 

annan personal som upprätthåller det för det svenska försvaret viktiga 

yrkeskunnandet inom försvarsindustrin. 

!.Jtredningen anser också att försvarsindustrin, även om bredden i 

kunnandet är stor, i ökad utsträckning måste kunna samarbeta med 

teknologiskt kvalificerade företag i andra länder. Detta skapar enligt 

utredningens mening förutsättningar för en betydligt högre grad av självstän

dighet än om vi skulle tvingas att i ökad omfattning importera färdiga 

vapensystem. 
Flertalet remissinstanser som uttalat sig i dessa frågor ansluter sig till 

utredningens bedömningar. Flera understryker kraftigt behovet av en 

inhemsk välutvecklad försvarsindustri och nödvändigheten av export och . 

teknologiskt samarbete. Till dessa hör KK, ÖB. n .. -tv, FOA. Försvarsindu
.1·triföreningen. Svenska Arbetsgil'llreföreningen, .'freriges lndustriförbund, 
LO och TCO. Andra rcmissinstanser såsom .'freriges Socialdemokratiska 
Kvinnofiirhund, Folkpartiets K1·i11nofiirh1111d. Sveriges Kris/Ila Socialdemo
kraters förbund, Sw'riges Socialdemokratiska Ungdom.1jiJrb1111d och Centerns 
U11gdm11.1förb11nd anser att den svenska vapenexporten bör minska eller på 

sikt upphöra. Några av dessa menar att en analys hör genomföras huruvida 

det. iir nödvändigt att bibehfilla vapenexporten för att det skall vara möjligt 

att fortsätta vapenproduktion och utvecklingsarbete för det svenska försva

rets behov, samt vidare att det skulle vara viirdcfullt med en kartläggning av 

kostnaderna och konsekvenserna av begriinsad resp. stoppad vapenexport. 

;'v/oderata Ungdomsförbundet anser att kretsen av liinder till~itna för krigsma

terielexport kan ökas (se remissammanstiillningen s. 89-94). 

För egen del vill jag anföra följande. · 

Enigheten i riksdagen om behovet av en svensk försvarsindustri med I lJ 



tillräcklig kompetens och kapacitet har under 1987 års riksmöte ånyo Prop. 1987/88: 154 
bekräftats. 

Som nyss anförts utgör en egen försvarsindustri en väsentlig tillgång i den 
svenska säkerhetspolitiken. En hög egen förmåga att tillgodose det svenska 
försvarets behov av materiel skapar respekt för Sveriges vilja och förmåga att 
föra en fast och konsekvent neutralitetspolitik. 

Som också sagts har möjligheterna till en viss export bedömts utgöra en 
förutsättning för att svensk försvarsindustri skall bibehålla tillräcklig kompe
tens och kapacitet för att även i framtiden kunna fylla sin nuvarande funktion 
som huvudsaklig försörjare av materiel till det svenska försvaret. 

Flera tidigare utredningar på försvarsmaterielområdet har. i likhet med 
vad som kommer till uttryck i nu föreliggande betänkande, pekat på faktorer 
som talar för ett nära samband mellan försvarsindustrins förmåga att 
tillgodose det svenska försvarets behov av materiel och industrins möjlighe
ter att kunna exportera. En sådan faktor är en stigande produktionskostnads
kurva till följd av att det svenska försvarets beställningar sker i små serier och 
kommer med ojämna och a\\t större mdlanrum. En annan faktor är behovet 
att upprätthålla den höga tekniska kompetens som erfordras för att i takt med 
teknik- och hotutvecklingen kunna förse vårt försvar med modern materiel 
anpassad efter vårt värnpliktssystem och våra försvarsförhållanden i övrigt. 

Riksdagen har vid skilda tillfällen gett uttryck åt samma uppfattning, 
senast genom godkännandet av proposition 1986/87:95 om totalförsvarets 
fortsatta utveckling (FöU 11, rskr. 310). I propositionen framhöll chefen för 
försvarsdepartementet att· betydande problem för det svenska försvarets 
försörjning med lämplig materiel skulle kunna uppstå om krigsmaterielex
porten avsevärt begränsades. Dessutom skulle Sveriges förmåga att själv
ständigt vidmakthålla försvarsmaterielcn under kriser och krig nedgå. 
Föredraganden fann det väsentligt att undvika en sådan utveckling. 

Enligt min mening är det angeläget att ingående och allsidigt analysera hur 
sambandet mellan försvarsindustrins utvecklingsbetingelser och behov av 
export gör sig gällande liksom hur ett sådant samband kan tänkas komma att 
utveckla sig i framtiden. Syftet med analysen bör vara att ge underlag för en 
bedömning av möjligheterna att ytterligare begränsa eller helt avbryta den 
svenska krigsmaterielexporten. 

Jag har därför för avsikt att föreslå regeringen att tillkalla en parlamenta
risk kommitte för att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det inom 
ramen för den av riksdagen i 1987 års försvarsbeslut fastlagda inriktningen 
föreligger behov av export av krigsmateriel för att bibehålla en livskraftig 
svensk försvarsindustri. 

Särskild uppmärksamhet bör därvid ägnas åt i vad mån en ökad diversi
fiering och civil produktion inom försvarsindustrin kan minska behovet av 
krigsmaterielexport utan att våra säkerhetspolitiska mål äventyras. 

Kommitten bör även presentera en kartläggning och analys av de 
ekonomiska och tekniska konsekvenserna av olika begränsningar av vapen
exporten jämfört med den nuvarande, liksom av konsekvenserna i fräga om 
kostnader, teknisk kompetens och beroende som kan bli följden dels av en 
ökad vapenimport, dels av ett mer omfattande försvarsindustriellt utveck
lings- och produktionssamarbete med utländsk industri. 20 



5 Krigsmaterielbegreppet 

Lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel. m.m. innehåller ett 

bemyndigande för regeringen att bestämma vad som skall avses med 

krigsmateriel enligt lagen. I enlighet härmed anges i den förteckning som är 

fogad som bilaga till förordningen ( 1982: 1062) ._,m förbud mot utförsel av 
krigsmateriel, m.m. vilken materiel som utgör krigsmateriel och som därmed 

omfattas av utförsellagens bestämmelser. Förteckningen upptar 16 huvud

grupper av materiel. Dessa är i sin tur indelade i undergrupper. 

En förteckning som den förevarande kan aldrig göras fullständig och 

entydig. Detta hänger delvis samman med svårigheterna att exakt definiera 

gränsdragningen mellan civil och militär materiel. 

Förteckningen innehåller sålunda materiel som inte under alla förhållan

den iir att betrakta som krigsmateriel och som har större eller mindre 

anviindning även inom civila verksamhetsgrenar. För att underlätta klassifi

ceringen i sädana fall används i förteckningen ofta uttrycket "för militärt 

bruk utformad/e". Detta anger att materielen för att falla under utförselbe

stiimmelserna skall ha konstruerats, utrustats eller ändrats på sådant sätt att 

den pMagligt avviker från motsvarande civila materiel. Andra i förteckning

en förekommande uttryck är "speciella delar till" eller "speciella tillbehör 

till". Dessa bestämningar anger att materielen inte skall ha civil användning 

utan vara särskilt konstruerad eller ändrad för att infogas i en slutprodukt 

som är krigsmateriel. 

Mot bakgrund av svårigheter som kan uppkomma vid griinsdragningen 

mellan civil och militär materiel använder sig KMI - inom vars ansvarsområ

de det ligger att göra bedömningar i klassificeringsärenden - av möjligheten 

att inhämta synpunkti:r och råd från teknisk-vetenskaplig expertis på skilda 

områden. Sedan mitten av år 1984 har denna ordning fått en fastare form 

genom att regeringen utsett sex fristående experter med erfarenhet från 

skilda tekniska och vetenskapliga områden. Dessa experter - det s.k. 
tekniskt-vetenskapliga rfidet - står till KMI :s förfogande vid bedömningen 

av de avgränsningsproblem som kan uppstå vid klassificeringen av materiel. 

Nuvarande ordning med en förteckning över vad som är att anse som 

krigsmateriel och de bestämningar som däri anges, har i stort sett varit 

oföriindrad under en lång följd av <lr. Den nuvarande förteckningen 
överfördes är 1983 med smärre förändringar från iildre bestämmelser. 

Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen inom detta område, bör enligt 

min mening krigsm<iterielbegreppet ses över med syftet att genomföra de 

utvidgningar som kan behövas för att åstadkomma en korrekt klassificering 

av civil resp. militär materiel. Jag avser därför att föreslå regeringen att en 

särskild utredare skall tillkallas för att företa en sådan översyn. 

6 Riktlinjer för krigsmaterielexporten m.m. 

Grund regeln är att krigsmaterielexport från Sverige är förbjuden. Undantag 

kan medges från detta förbud. Prövningen av dispensärenden sker med 

utgfrngspunkt i de riktlinjer som faststiilldes av riksdagen år 1971 (prop. 

Prop. 1987/88: 154 
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1971: 146, UU 21. rskr. 343) och som riksdagen bekriiftade ;\r 1982 (prop. 
1981/82: 196, UU 26, rskr. 345). 

I 1971 års proposition uttalade föredraganden: 

Som jag förut har anfört måste huvudregeln vara generellt förhud mot att 
exportera krigsmateriel utan tillstånd. De riktlinjer som här redovisas avser 
att ge närmare ledning för tillståndprövningen. 

I vissa fall föreligger ovillkorligt hinder mot krigsmaterielexport. Detta 
kan vara fallet på grund av internationella avtal; beslut av FN :s säkerhetsråd 
eller folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig. I dessa fall 
skall självfallet exporttillstånd vägras, 

Utrikes- och neutralitetspolitiska skäl saknar betydelse i fråga om krigs
materielexport till de nordiska staterna och till de neutrala staterna i Europa. 
Därför bör i fredstid tillstand beviljas för export till dessa stater. I fråga om 
andra stater måste frän fall till fall bedömas om de utrikes- och neutralitets
politiska skälen har så ringa vikt att export bör tillåtas. 

De principiella överväganden som här har redovisats leder till att tillstånd 
inte bör beviljas för export till 

stat som befinner sig i viipnad konflikt med annan stat, oavsett om 
krigsförklaring har avgetts eller ej. 

stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till 
väpnad konflikt, eller 

stat som har inre väpnade oroligheter. 
Vid tillämpningen av dessa regler bör man dock skilja mellan materiel av 

utpriiglat defensiv karaktär och krigsmateriel i övrigt. De allmänna utrikes
polifoka skiilen mot krigsmaterielexport har. som jag tidigare har anfört. inte 
samma tyngd i fräga om defensiva vapen. t.ex. kustartilleri- och luftvärnsma
tcricl. Visserligen bör inte ens defensiv materiel kunna exporteras till stat 
som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat. Men ·i de övriga fall som 
hiir avses bör export av siidan materiel, som inte kan utnyttjas för att paverka 
den fördiggande krissituationen, kunna tillåtas. Detta är helt i överensstäm
melse med den praxis som gäller f.n. 

Starka utrikespolitiska skäl talar vidare mot att Sverige exporterar 
krigsmateriel. som kan bli utnyttjad för att undertrycka mänskliga riittighe
ter. Aven om denna princip redan nu kan sägas vara vägledande för praxis i 
tillst{111dsiirenden. iir det angeläget att det uttryckligen slt1s fast som en 
grundläggande regel att export inte kan medges i dessa fall. Regeln. avses 
medföra ökad restriktivitet i fråga om urvalet av mottagare för svensk 
krigsmaterielexport i överensstämmelse med det allmänna syfte som jag 
förut har angett för de nya riktlinjerna. Regeln bör uttryckas sii, att tillstånd 
inte skall ges för export av krigsmateriel till stat, som på grund av deklarerade 
avsikter eller r<)dande politiska förhMlanden kan antas använda .materielen 
för att undertrycka mänskliga rättigheter som anges i FN-stadgan. 

Ifraga om reservdelar till tidigare levererad krigsmateriel föreligger 
siirskilda förhållanden. Med den stränga restriktivitet jag förordar för urvalet 
av de stater till vilka krigsmaterielexport skall medges är det osannolikt. att 
tveksamhet uppst<lr i fråga om export av reservdelar till materiel. för vilken 
licens en gting lämnats. Skulle detta änd{t inträffa. bör enligt min mening 
avgörande vikt fästas vid att reservdelarna iir ett komplement till materiel. 
som exporterats mL'd vederbörligt tillstånd. För att svensk krigsmaterielindu
stri skall kunna verka på exportmarknaden inom de ramar som jag har angivit 
är det angeHigL't att kiiparna har goda garantier för att de far resernlclar till 
inköpt materiel. Reservdelar till tidigare inköpt materiel hör därför fa 
exporteras oavsett förhållanden som jag här angivit som hinder för export. 
Ovillkorliga exporthinder gäller dock givetvis iiven i detta fall. 

Prop. 1987188: 15.t 



Utredningen och flera remissinstanser har hctonat de svårigheter som Prnp. 1987/88: 154 
uppstär i företagens planering. om piibörjade eller kontrakterade leveranser 
miiste avbrytas. Dessa sv;higheter måste enligt min mening beaktas. Om. 
som jag har funnit, krigsmaterielexport av viss omfat\riing skall tillåtas av 
heredskapshänsyn, bör man också beakta de konsekvenser för sysselsätt-
ningen som kan uppstå, om en för export utbyggd kapacitet plötsligt inte kan 
utnyttjas. Utfärdad exportlicens bör därför indragas, förutom vid ovillkorli-
ga exporthinder, endast om den mottagande staten kommer i väpnad 
konflikt med annan stat eller får inre väpnade oroligheter. Även i fall av 
väpnad konflikt bör indragning av licensen kunna underlåtas. om det är 
förenligt med de neutralitetsrättsliga reglerna och m~1ttagarstaten deltar i 
konflikten endast symboliskt. 

Som utredningen anf(\rt och jag tidigare framhållit medför den tekniska 
utvecklingen att Sverige med begränsade resurser för allt svårare att följa 
m;.;d i den tekniska utvecklingen och med egen produktion täcka hela den 
sektor som är av betydelse för det svenska försvarets behov. Det iir som jag 
också tidigare framhållit inte tänkbart att vi med hjiilp av export av 
krigsmateriel kan klara detta problem. Det kan därför bli nödvändigt att i 
framtiden inleda samarbete.med företag i andra stater. I ett sådant samarbete 
måste samarbetspartnern komma med på ett mycket tidigt stadium. Vid 
samarbetsavtal mellan företag i Sverige och i andra länder om gemensam · 
utveckling och produktion av krigsmateriel bör sådan utförsel till det andra' 
landet som föranleds av avtalet medges oavsett förh[tlfanden som tidigare 
angivits som hinder för krigsmaterielexport. Dock gäller även i detta fall de 
tidigare angivna ovillkorliga exporthindren. Avtal av detta slag förubätkr en 
mycket restriktiv prövning vid val av utliindsk samarbetspartner. Jag 
förutsätter att avtalen alltid skall underställas Kungl. Maj:t och att myndig
heterna skall ha full insyn i den svenska samarbetspartnerns verksamhet. 

Liksom f.n. bör endast statlig myndighet eller av staten auktoriserad 
vapenimportör godtas som köpare. Detta medför att risken för att krigsmate
riel hamnar hos icke avsedd stat är kraftigt reducerad. För att ytterligare 
minska denna risk bör utländska köpare av svensk krigsmateriel. om det inte 
av särskilda skäl kan underlåtas, skriftligen förklara att materielen under de 
närmaste fem åren från köptillfället är avsedd för köparens eget behov. 

I fr{1ga om export av krigsmateriel till befrielserörelser vill jag i likhet med 
utredningen och remissinstanserna hänvisa till den grundliiggande principen. 
vilken hl.a. fastslagits i ett av riksdagen godkänt utlåtande frtm statsutskottet 
(SU 1969:82). att ingen stat har rätt att ingripa i en annan stats inre 
angelägenheter. Hävdandet av denna princip är framför allt i de mindre 
~laternas intresse. En sanktionering av export av krigsmateriel till vad soni 
från svensk sida betraktas som befrielserörelser i etablerade stater skulle 
urholka principen och undergräva våra möjligheter att hävda den. Trots att 
neutralitet i formell mening endast föreligger i krig och inte vid inre väpnade 
konflikter. skulle en inblandning i sådana konflikter genom export av 
krigsmateriel till endera parten sta i dålig samklang med ·den svenska 
neutralitetspolitiken och med det konsekventa svenska stödet för fredlig 
lösning av konflikter. Därtill kommer svårigheterna att avgöra vad som skall 
betraktas som befrielserörelse. Principen att endast etablerade stater och av 
vårt land erkiincla regeringar eller deras ombud skall kunna upptriid<I som 
köpare hör allts:°1 gälla generellt. · 

1979 ärs krigsmateridexportkommitte, som hade till uppgift att glira en 

översyn av riktlinjerna och tillämpningen av dem. fann inte anledning att 

ifr<\gasiitta de grundläggande motiven (SOU 1981 :19 Svensk krigsmate

rielexport). Kommitten ansåg att riktlinjerna på det hela taget fyllt sin 23 



funktion väl och att dessa mycket väl kunde ligga till grund för tillståndspröv- Prop. 1987 /88: 154 
ningen även i fortsättningen. Kommitten menade vidare att riktlinjerna 
liksom dittills borde tillämpas på ett restriktivt sätt samt ansåg att särskild 
försiktighet borde iakttas när det föreligger anledning befara att ett tilltänkt 
mottagarlands yttre eller inre stabilitet är i fara eller informationsundcrlaget 

om landet är bristfälligt eller motsägelsefullt. 
I den efterföljande propositionen (prop. 1981/82: 196) fann föredraganden 

kommittens bedömning väl motiverad och menade att riktlinjerna borde 
ligga till grund för tillståndsprövningen även i fortsättningen. Föredraganden 

anslöt sig också till kommittens uppfattning att man ytterligare borde minska 

risken för att materiel som exporteras från Sverige hamnar hos icke avsedd 

stat genom att dels begära intyg om att materielen skall användas av den 
köpande statens egna försvarsstyrkor. dels slopa den femåriga giltighetstiden 

för intygen. 
I nyssnämnda proposition tog föredraganden också upp avgriinsningsfrå

gorna mellan materiel av utpräglat defensiv karaktär och krigsmateriel i 

övrigt samt framhöll att det inte är möjligt att dra någon strikt skiljelinje 
mellan materiel av defensiv karaktär och övrig materiel, men att de båda 

begreppen likväl inte kan anses vara oegentliga. Föredraganden betonade 
emellertid att flera faktorer måste vägas in i den totalbedömning som måste 

göras, bl.a. avseende köparlandets inrikespolitiska förhållanden och utrikes

politiska situation och det sätt på vilket materielen kan väntas bli använd. 

Utskottet hade ingen erinran häremot (UU 1981/82:26). 
Enligt min mening bör riktlinjerna tillämpas på ett mera restriktivt sätt. 

Jag anser också att det finns skäl att förändra dessa riktlinjer i restriktiv 

riktning. Jag vill emellertid i denna del avvakta medborgarkommissionens 

resultat, som kan komma att ge ytterligare underlag för mina ställningsta
ganden. 

7 Krav på slutanvändarintyg och deklaration om 
egen tillverkning samt följderna av vidareförsäljning 
av svensk krigsmateriel 

7.1 Slutanvändarintyg m.m. 

Min bedömning: Export av svenska vapen skall endast kunna ske till 
länder vars regeringar åtagit sig, att se till att dessa vapen inte 

vidareexporteras. Bruket av slutanvändarintyg och s. k. deklaration 
om egen tillverkning byggs ut och effektiviseras. 

De svenska utlandsmyndigheterna får i uppgift att ta emot slutan
vändarintygen från de mottagande ländernas försvarsmyndigheter och 

vidarebefordra intygen till KMI. 

Utredningens bedömning: De svenska utlandsmyndigheterna hör enligt 
fasta rutiner få uppgifter om handlingar i ärenden om exporttillstånd. 

Härigenom menar utredningen att utlandsmyndigheterna får underlag för 
bedömningar av om 1.everanser av materiel nått rätt mottagare (se betänkan
dets. 91). 

2-1 



Remissinstanscrna: Av de remissinstanser som yttrat sig i fråga om bruket Prop. 1987/88: 154 
av slutanvändarintyg menar KK att försvarsmakterna av flera skäl har behov 
av att göra sig av med äldre brukbar materiel och att det därför inte är rimligt 

att förbjuda vidareförsäljning av svensk materiel för all framtid. I stället bör 

regeringen på förhan.d, i samband med en affärsuppgörelses godkännande, 

göra en bedömning av för hur lång tid slutanvändarintyget skall vara i kraft 
beroende pa den typ av krigsmateriel fragan gäller. KK menar också att om 

vidareförsäljning tillåts på särskilda villkor, mottagarlandets nationella 

exportregler hör ligga till grund för tredjelandsförsäljning samt erinrar om att 

vedertagna ursprungsregler hör tillämpas när vidareförsäljning äger rum. 

FFV tar upp frågan om export av sådana komponenter som saknar egen 

identitet och inte bidrar till att höja de kompletta produkternas profil. Om 
sådana komponenter utnyttjas i mottagarländernas egna konstruktioner, bör 

enligt FFY de berörda Hinderna ta ansvar för att de kompletta produkterna 

inte levereras till oacceptabla länder (se remissammanstiillningen s. 94-95). 

S:lvitt avser utlandsmyndigheternas roll ifdgasätter flera remissinstanser 

utredningens förslag medan n{1gra stödjer detta (se remissammanställningen 
s. 107-108). 

Skälen för min bedömning: Export av svenska vapen skall endast kunna 
ske till länder vars regeringar åtagit sig att se till att dessa vapen inte 

vidareexporteras. För utförsel skall ett slutanvändarintyg utfärdat av köpar

landets regering regelmässigt krävas. Genom utfärdande av detta slutanvän

darintyg förpliktigar sig köparlandets regering att tillse dels att den svenska 

materielen endast skall disponeras av dess egen försvarsmakt, dels att 

mat.ericlen i fråga inte får vidareexporteras i nägon form till ett tredje land 

utan uttryckligt tillstånd av den svenska regeringen. 

Enligt den ordning som började tillämpas i och med den nu gällande lagens 

ikraftträdande, dvs. med ingången av år 1983, är slutanvändarintygens 

giltighetstid inte tidsbegränsad. Enligt min mening bör den nuvarande 

ordningen bestl1. Jag är alltså inte beredd att ansluta mig till KK:s uppfattning 
om att intygens giltighetstid skall sättas i relation till den typ av materiel 

exporten gäller. Detta utesluter inte att regeringen efter siirskild framställ
ning diirom kan pröva frågan om vidareförsiiljning av materiel som omfattas 
av ett slutanvändarintyg. 

Bruket av slutanvändarintyg är i många fall den väg som står till buds när 

det gäller att fä försiikringar från mottagaren om att materielen skall 
användas för eget behov och inte vidareexporteras. Det är därför angeHiget 

att bruket av intyg från mottagare av krigsmateriel byggs ut så att detta syfte 

nås i så stor utsträckning som möjligt. 

Under iir 1986 har också införts ett system med krav p{1 andndarintyg för 

stapelvaror som krut och sprängämnen, s.k. deklaration om egen tillverk

ning. För utförsel av sådan materiel krävs sålunda att en tillverkare av t.ex. 

ammunition i godkänt mottagarland skriftligt deklarerar att krutet eller 

sprängämnena skall användas i den egna tillverkningen och inte vidareexpor

teras utan väsentlig bearbetning. 

För export av komponenter som utgör reservdelar till tidigare levererad 

materiel krävs regelmässigt slutanvändarintyg. Ocksa i fråga om komponen

ter som skall ingå i en slutprodukt som skall tillverkas av mottagaren krävs i 25 



stor utsträckning slutanvändarintyg från mottagaren av den slutliga produk- Prop. 1987/88: 154 
ten. Om detta inte iir möjligt, t.ex. beroende på att komponenterna saknar 

egen identitet eller utgörs av utbytbara standarddelar och avses ingå i en 

tillverkares egen produktion, kan slutanvändarintyg inte erhållas. Det är 

emellertid lika angeläget här som i fråga om krut och sprängämnen att få 

försäkran från tillverkaren om att vidareexport av komponenterna ej skall 

ske. Därför har inom utrikesdepartementets handelsavdelning utarbetats ett 

användarintyg. en s.k. deklaration om egen tillverkning. enligt vilken 

mottagaren av kompom:ntcrna skall deklarera att dessa skall ingå som 

integrerade delar i egna produkter och att komponenterna inte har någon 

effekt på slutprodukternas ursprung samt att komponenterna inte skall 

vidareexporteras i sig. 

Jag delar utredningens mening att de svenska utlandsmyndighcterna bör 

medverka i strävandena att förbiittra utförselkontrollen. Detta bör enligt min 

mening ske på det sättet att utlandsmyndighcterna fortsättningsvis anges som 

mottagare av slutanvändarintygen och att dessa myndigheter vidarebeford

rar intygen till KMI. Genom en sådan ordning kan missbruk av intygen 

förhindras. 

Som jag tidigare omnämnt skall köparen i ett slutanvändarintyg intyga att 

materielen skall användas av den egna försvarsmakten och inte vidareexpor

teras. Enligt min mening bör slutanvändarintygen kompletteras så att 

köparen också förbinder sig att på begiiran bekräfta mottagandet av den 

materiel som omfattas av intyget. Detta kan ske antingen på det sättet att till 

slutanvändarintyget fogas ett särskilt mottagningsbevis eller att överenskom

melse nås med mottagaren om att till denne översända kopia av utfärdat 

utförselbevis för påteckning om mottagandet. Också här bör den svenska 

utlandsmyndigheten på platsen ombesörja kontakten med köparen och 

vidarebefordra bekriiftelsen om mottagandet till K'.\11. 

Jag skall senare i avsnitt 15.2 behandla frågan om att ett tillstånd till 

utförsel bör kunna förenas med en skyldighet för exportör att inge handling 

om att viss leverans nått avsedd mottagare. 

7.2 Följderna av vidareförsäljning av svensk krigsmateriel. 
111.111. 

Min bedömning: Tillämpningen av kraven på slutanvändarintyg och 

deklaration om egen tillverkning bygger på ett förtroende för myn

digheter och tillverkare i mottagarliinderna. Om en köpare sviker ett 

s{1dant förtroende. skall detta påverka hans möjligheter att fö nya 

leveranser frän Sverige. Principen skall vara att ett land vars regering 

tillåtit eller underlåtit att förhindra vidareexport av svensk materiel 

inte ltingre skall fa komma i fräga för export av krigsmateriel frim 

Sverige. 

l 1trrdningens bedömning: Om en köpare sviker ett förtroende skall detta 

påverka hans möjligheter att fä nya len~ranser fran Sverige (se betänkandet 

s. 8.f-H5). 



Rcmissinstanserna: Folkpartiets Kri1111oförb1111d menar att regeringen bör Prop. 1987//-:8: 15..J 
avbryta exporten vid otilläten vidareförsäljning. alternati\"t dra in tillverk-

ningstillständct. Sveriges Socialdemokratiska K1·i1111oförh1111d anser att det 

klarare bör utsiigas att en köpare, som i strid med slutanvändarintyg sålt 

svensk materiel vidare. inte i fortsättningen får kiipa vapen fr[in Sverige. 

Samma uppfattning redo\·isar S1·eriges Socialdemokratiska U11gdo111.1för-

hu11d. Centerns U11gdo111sförb1111d menar att all export till länder varifriln det 

förekommer vidareexport i strid med slutanvi\ndarintyg omedelbart skall 
shippas (se remissammanstiillningen s. 94-9'.'i). 

Skälen för min bedömning: Med den restriktiva syn pf1 ,·alet av mottagar

liimkr som den svenska politiken st{1r för iir det sjiil\'fallet en viktig del i 

prövningen av utförseHirenden att regeringen. kan få försäkringar om att 

materielen inte når länder den inte är avsedd för. Tillämpningen av kraven på 

slutanviindarintyg och pä deklaration om egen tillverkning bygger på ett 

förtroende för myndigheter och tillverkare i mottagarländerna. För att 

minska risken för oklarheter och missförstånd i förh<'tllande till andra stater 

kan det vara lämpligt att från fall till fall ingå bilaterala överenskommelser. 

s.k. Memorandum of Understanding (MOU) med regeringarna i de länder, 

till vilka vi har en krigsmaterielexport av viss omfattning. i syfte att klargöra 

ti!Himpningen av de svenska krigsmaterielexportbcstämmelserna. 

Om det skulle visa sig att en mottagare sviker förtroendet och vidart!expor

terar i strid med gjorda åtaganden. skall detta påverka dennes möjligheter att 

i fortsiittningen fä köpa krigsmateriel från Sverige. Principen skall därvid 

vara att ett land vars regering tillåtit eller underlåtit att förhindra vidareex

port av svensk materiel inte längre skall få komma i fråga för export av 

krigsmateriel från Sverige. 

8 Behovet av skärpt kontroll av krigsmateriel
exporten och effektivare kontroll av bestämmel
sernas efterlevnad m.m. 

Den svenska krigsmaterielindustrin är underkastad reglering och kontroll i 

flera hänseenden. Sålunda fordras enligt lagen (1983: 1034) om kontroll över 

tillverkningen av krigsmateriel, m.m. regeringens tillstånd dels för tillverk

ning av krigsmakriel, dels i vissa fall för försäljning och förmedling av 

krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för framställ

ning av s{idan materiel. Kontrollen motiveras av utrikespolitiska skäl och av 

statsmakternas intresse av att kunna styra den inhemska tillverkningen av 

krigsmateriel. Kontrollen har också betydelse för enskilds säkerhet och 

egendom. Lagen kompletteras med föreskrifter i förordningen (1983: 1036) 

om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. 

Statliga myndigheter omfattas inte av denna kontroll. 

Det grundläggande förbudet mot krigsmaterielexport återfinns. som 

tidigare sagts. i lagen ( 1982:513) om förhud mot utförsel av krigsmateriel. 

m.m. Som också redovisats tidigare infördes genom lagen dels förbud för 

tillverkare av krigsmateriel att utan tillstånd av regeringen upplåta eller 

Ö\erlf1ta rlitt att utom riket tillverka si1dan materiel. dels förhud att utan '27 



regeringens tillstånd bedriva militärt inriktad utbildning av utländska Prop. 1987 /88: 154 
medborgare inom riket. Tillämpningsföreskrifter till lagen finns i förordning-
en (1982: 1062) om förbud mot utförsel av krigsmateriel. m.m. 

Den som har fått regeringens tillstånd till tillverkning eller försäljning av 
krigsmateriel m.m står under kontroll av KM!. Någon motsvarande funktion 
för KMI finns inte när det gäller export av krigsmateriel. I exportsamman
hang fungerar KMI som ett beredningsorgan - en handläggande enhet 

- inom regeringskansliet. 
Uppgiften att kontrollera att någon olovlig verksamhet inte äger rum och 

att utreda misstankar om överträdelser av bestämmelserna åvilar polis- och 

åklagarmyndigheterna samt när det gäller kontrollen över gränserna. 

tullmyndigheterna. Däremot menar jag att det bör vara en följd av 
tillståndsgivningen att regeringen kan få uppgifter om att givna tillstånd följs 

upp på det sätt som varit förutsatt vid tillståndsgivningen. 
De svenska reglerna för kontroll av krigsmaterielexporten tillgodoser 

enligt utredningens mening redan nu högt ställda krav. Utredningen har dock 
funnit att reglerna på vissa områden behöver kompletteras och kontrollen 
skärpas. Utredningens överväganden har lett fram till förslag om reglering 
vad avser bl.a. marknadsföring, utlandssamarbete och kunskapsöverföring 
liksom förslag till förbättrad kontroll av bestämmelsernas efterlevnad. 

Det stora flertalet remissinstanser ställer sig bakom eller lämnar utan 
erinran utredningens överväganden och förslag. Några remissinstanser, 

däribland FFV, menar att en utökning av exportkontrollen inte får resultera i 
en byråkrati som inte leder till målet utan enbart försvårar industrins 

vällovliga ansträngningar. Försvarsindmtriföreningen, till vars yttrande 
Svenska Arbetsgil'areföre11i11ge11 och Sveriges /11dusrriförh1111d hänvisar, 

anser att nu gällande regler är tillräckliga och betonar att den oro som för 
närvarande finns i debatten om vapenexporten inte får påverka regelsyste
met på ett sådant sätt att den svenska försvarsindustrin försvagas. Arbetsgi

varfiireningen SFO anmäler likartade synpunkter. 
RRV menar att samhi:ilkts kontroll bör övergå till att främst värdera 

företagens system för internkontroll och anser att ett genomförande av 
utredningens förslag inte kommer att förbättra tillförlitligheten i statens 
kontroll av krigsmaterielexporten i någon mera väsentlig grad. 

Några remissinstanser, däribland kammarrätten i Stockholm, anser att 

förslagen bör utredas ytterligare. Enligt kammarrättens mening bör det 

därvid undersökas om de regleringar av förbudskaraktär som betänkandet 

innehåller låter sig förenas med den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (se 

remissammanställningen s. 96-98). 
För egen del vill jag säga följande. 
Export av krigsmateriel berör vitala säkerhetspolitiska intressen. Som 

utredningens kartläggning visar har krigsmaterielindustrins internationella 

engagemang ökat under senare tid. Det är självfallet av stor vikt att detta 
engagemang står i iivercnsstämmelsc med de intentioner som ligger bakom 
riksdagens riktlinjer för export av krigsmateriel. 

Utredningens kartläggning har visat på att reglerna på vissa områden 

behöver kompletteras eller skärpas. 



Som jag har betonat inledningsvis är det av stor vikt att exportfrågor Prop. 1987/88:154 
handhas med största noggrannhet, inte minst från industrins sida, och att 
statsmakterna kan ha förtroende för att de berörda företagen verkar inom de 

ramar som lagstiftaren har ställt upp. Ett handlande i strid med bestämmel-
serna riskerar att försvaga vårt lands internationella anseende. 

Jag menar att företagen inom krigsmaterielindustrin mot bakgrund av sin 
funktion som huvudsaklig försörjare av materiel till den svenska försvars

makten har ett samhällsansvar som innebär att de själva genom effektiva 

medel måste se till att det inte sker någon olovlig utförsel eller annat 
åsidosättande av reglerna. Samtidigt måste statsmakterna tillhandahålla ett 
effektivt kontrollsystem som kan gripa in och motverka överträdelser av 

bestämmelserna. 

De senaste årens händelser på krigsmaterielområdet har visat att kontrol
len av bestämmelsernas efterlevnad inte har varit tillräcklig. Det är därför 

nödvändigt att kontrollen byggs ut och förstärks på flera plan. 
Innan jag går in på de olika förslagen, vill jag ta upp vad kammarrätten i 

Stockholm berört, nämligen huruvida sådana bestämmelser av förbudska

raktär, som här är i fråga, låter sig förenas med den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 

Frågan huruvida viss svensk lagstiftning står i överensstämmelse med 
nämnda konvention har under senare år i takt med den rättstillämpning som 
kommit till uttryck hos den europeiska domstolen varit föremål för diskus
sion. En fråga som har varit aktuell rör huruvida enskilds civila rättigheter 

eller skyldigheter åsidosatts genom avsaknad av rätten att få dessa prövade i 

opartisk och offentlig rättegång och inför oavhängig och opartisk domstol (jfr 
art. 6 i konventionen). 

I syfte att säkerställa att vår lagstiftning generellt motsvarar konventionens 
krav på tillgång till domstolsprövning. har regeringen, efter lagrådets 
granskning, lagt fram ett förslag till lag om rättsprövning av vissa förvalt

ningsbcslut (prop. 1987/88:69). Enligt förslaget skall beslut, som regeringen 
och andra myndigheter meddelar i förvaltningsärenden och som inte kan 
komma under någon annan domstols prövning, kunna överprövas av 
regeringsrätten, om beslutet rör tillämpningen av föreskrifter om förhållan
den som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen, dvs. civilrättsliga och 
"betungande" offentligrättsliga föreskrifter. Genom att bestämma tillämp
ningsområdet för en ny möjlighet till rättsprövning på detta sätt, täcker man 
med bred marginal det som rimligen kan omfattas av konventionens krav på 
tillgång till domstolsprövning. 

Som chefen för justitiedepartementet har uttalat i nyssnämnda proposi

tion, bör emellertid vissa beslut tas undan från det nya prövningsinstitutet. 
Det gäller bl.a. beslut om tillverkning och utförsel av krigsmateriel. Dessa 
beslut har inslag av sådana utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningar som 

en domstol inte lämpligen bör göra och kan - med undantag för beslut om 

återkallelse av tillstånd enligt lagen om kontroll över tillverkningcn av 
krigsmateriel, m.m., dvs. tillstånd att tillverka krigsmateriel och tillstånd att 

försälja eller förmedla sådan materiel, m.m. - knappast omfattas av 

konventionens krav på tillgång till domstolsprövning. 29 



Samma synpunkter gör sig enligt min mening gällande heträffande beslut Prop. 191-(7/1-(8: 15.+ 

enligt de nya regler av förhudskaraktär som jag iirnnar föreslå i det följande. 

Också dessa beslut bör därför innefattas i undantagen från tillämpningsområ-

det för en ny lag om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. 

Som jag skall återkomma till i det följande (avsnitt 15.4) bör i den nya 

lagen tas in en bestämmelse om åtcrkalklse av utförseltillstånd, vilken 

bestämmelse inte har någon motsvarighet i nu gällande lag om förhud mot 

utförsel av krigsmateriel, m.m. Lagrådet har i denna del anfört (s. 134-135) 
att det förefaller motiverat att rättsprövningsmöjlighcten enligt den föreslag

na lagen om riittsprövning av vissa fön·altningsbeslut får omfatta beslut om 

återkallelse av utförseltillstånd. 

Enligt min mening kan man knappast hävda att dessa beslut skulle 

omfattas av europakonventionens krav p{i tillgång till domstolsprövning. 

Inte heller i övrigt kan jag finna att det är ändamålsenligt med domstnlspröv

ning i frågor om återkallelse av utförseltillstånd. Även ett sådant beslut kan 

ha inslag av s[idana utrikes- och siikcrhctspolitiska hedömningar som en 

domstol inte liirnpligen hör göra. Enligt min mening hör diirför även hcslut 

om ätcrkallelse av ett utförscltillstilnd innefattas i undantagen frän ti!Himp

ningsomddet för lagen om rättspriivning av vissa förvaltningsheslut. 

9 Ny lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, 
m.m. 

Den nuvarande lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. reglerar 

utförsel från riket av krigsmateriel, upplåtelse och överlåtelse till utlandet av 

tillverkningsrätt avseende krigsmateriel samt inom riket anordnad militärt 

inriktad utbildning av utliindska medhorgare. Gemensamt för de angivna 
verksamheterna iir att det fordras tillsti\nd innan de for genomföras. såvitt 

inte annat följer av lagen eller annan författning. 
Dessa grund regler bör överföras till den nya lagen. I fråga om förhudet att 

utan tillstånd upplåta eller överlåta rätt att utom riket tillverka krigsmateriel 

kommer jag vidare i det följande att lägga fram förslag om en utvidgning av 
detta förbud. När det gäller förhudet att inom riket anordna militärt inriktad 

utbildning av utländsk mcdhorgare kommer jag att föreslå vissa justeringar 

jämfört med nuvarande reglering. Jag återkommer till detta i specialmotive

ringen (avsnitt 22). 

LO Marknadsföring av krigsmateriel 

Mitt förslag: Den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel eller att 

försälja eller förmedla krigsmateriel m.m .. liksom svenska statliga 

myndigheter som hedriver motsvarande verksamhet. skall vara skyl

dig att i den ordning som regeringen föreskriver 

I. liimna redovisning till regeringen om de Hinder utanför Sverige i 

vilka marknadsföring av krigsmateriel bedrivs. vilka bcstiimda motta

gare marknadsföringen riktar sig till och vilken materiel marknadsfö

ringen avser. 



2. lämna underrättelse till rcgcringei1 urnan anbud lämnas om 

försäljning eller annat tillhandahiillande av krigsmateriel till ntigon 

utom riket eller om uppHitclsc eller överlåtelse av rätt att utom riket 

tillverka sådan materiel. 

3. lämna underrättelse till regeringen innan avtal ingås om försälj

ning eller annat tillhandah11llande av krigsmateriel till nägon utom 

riket. 

Regeringen får dels meddela föreskrifter om undantag fran redovis

nings- och underrättelseskyldighet som nyss sagts. dels i det enskilda 

fallet medge undantag frän sådan redovisnings- och underriittclseskyl

dighet. 

Regeringen får i det enskilda falkt förbjuda att anbud lämnas om 

försiiljning eller annat tillhandahållande av krigsmateriel till niigon 

utom riket och om upplåtelse eller överlätclse av rätt att utom riket 

tillverka sådan materiel samt att avtal ingås om försäljning eller annat 

tillhandahållande av krigsmateriel till någon utom rikd och om 

uppliltelse eller överlåtelse av rätt att· utom riket tillverka sädan 

materiel. 

Utredningens förslag: Tillsfrrndshavare och statliga myndigheter skall vara 

skyldiga att Himna en redovisning av sin planerade marknadsföring utom 

riket. Regeringen får förbjuda att anbud lämnas. avtal ing{1s eller liknande 

åtgärder som syftar till att försäljning skall komma till st<ind vidtas (se 

betänkandet s. 93-94). 

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller 

lämnar det utan erinran. S\'('l/ hm·rätt anser att fiii"slaget biir övervägas 

vidare, varvid särskilt måste beaktas frågan i vad m~ln den diskussion mellan 

KMI och företagen pa grundval av den redovisning som utredningen 

förutsätter och KMl:s förhandsgranskning av redovisningen kan komma i 

strid med den grundlagsfästa yttrande- och tryckfriheten. Kammarriillen i 
Stockholm menar att förslaget behöver preciseras. Flera remissinstanser 

betonar att industrin redan i dag hi\ller KMI undcrriittad om planerade 

marknadsföringsaktiviteter och menar bl.a. att en formalisering iir onödig 

och skapar byr<'tkrati. Bl.a. FönTarsindustriföreningen, /1rbe1sgil'(Jrföre11ing
e11 SFO och Stockholms Handelskammare framhåller att det ligger i 

företagens eget intresse att inte satsa resurser på marknadsföring i Hinder dit 

de inte kan förväntas få exporttillständ. Företagens Uppgi(1slä11111ardelega-
1io11, liksom Sl'enska Arbe1sgil'areföre11i11gc11 och Sl'criges /11d11s1rifiirh1111d, 
avstyrka förslaget s{1vitt avser uppgiftsskylclighet om planerad marknadsfö

ring. Som skiil härför anförs dels svårigheten att avgränsa friigan om vad som 

är att anse som planer för marknadsföring. dels att ett sädant åliggande får 

anses tveksamt från konstitutionell synpunkt i det att det leder till att 

företagen skall överlämna brev och annat material som visar marknadsfö

ringsåtgärder. En siidan ordning skulle strida mot regeringsformens hinder 

mot undersökning av brev cl kr annan förtrolig förs~indelse. Dessa remissin

stanscr menar också att uppgifter om marknadsföring som berör utliindska 

kontakter kommer att innebära att de utländska företagen viiljer andra 
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partner än de svenska. Svenska Arhetsgivarcförcningcn och Sveriges Prop. 1987/88: 154 
lndustriförlmnd understryker också att det är orimligt att företagen i ett tidigt 

och ofta känsligt skede skall tvingas Himna uppgifter om sin långsiktiga 
inriktning och framhåller att uppgifterna utgör kommersiella hemligheter. 
Några remissinstanser framhäller betydelsen av att företagens medverkan i 

utställningar och liknande aktiviteter inte hegriinsas. Moderata Ungdom.1för-
hunde1 motsätter sig förslaget och föresl{1r att regeringen t1rligen publicerar 

en lista över tillåtna länder resp. tilläten typ av materiel (se remissamman-

stäl_lni~gen s. 109-113). 
Skälen för mitt förslag: Som utredningen framhåller är marknadsföring ett 

omfattande begrepp. Enligt vedertagen uppfattning ligger däri att det skall 
vara fråga om åtgärder som syftar till att främja avsättning av bl.a. varor och 

tjänster. Hit hör framställningar och andra handlingar som vänder sig till 

allmänheten eller en viss grupp av intressenter. Termen täcker också 
åtgärder som är inriktade på enskilda. 

Den svenska krigsmaterielindustrins marknadsföring utomlands sker 

huvudsakligen med företagens resurser i Sverige. Marknadsavdelningen 
eller motsvarande funktion inom företagen demonstrerar materielen, utar
betar offerter och förhandlar. De agenter som företagen i varierande 

utsträckning använder sig av wrkar i första hand genom att analysera 
marknaden och förmedla kontakter mellan utländska köpare och elen 
svenska marknadsavdelningen. Några företag använder egna eller samägda 

utlandsbolag som arbetar på liknande sätt som agenterna. De flesta 
utlandsbolagen, som de svenska företagen äger eller har intressen i, förfogar 

över mycket begränsade personella resurser- oftast en eller ett par anställda. 
Med undantag för några av intresseholagen sker utarbetandet av offerter och 

förhandlingar med olika köpare även i dessa fall i regi av företagens 
marknadsorganisation i Sverige. 

Företagen underrättar i stor utsträckning KMT om planerade marknadsfö
ringsaktiviteter och inhämtar ofta KMl:s synpunkter bl.a. i fråga om metoder 
för marknadsföringen och valet av länder. 

Det har emellertid i några fall förekommit att företag har gått längre i sin 
marknadsföring i vissa länder än som från allmänna synpunkter kan 
accepteras. Det har t.o.m. förekommit att avtal om leveranser har ingåtts och 
att förskott har uppburits. När företaget i fråga senare har fått avslag på en 

begäran om exporttillstånd, har problem uppkommit. 

En sådan icke önskvärd marknadsföring kan skapa problem även i 

förhållandet mellan Sverige och köparlandet. Den riskerar också att försvåra 

exporten för svenska företag som verkar inom andra branscher i landet i 

fråga. 
Nuvarande ordning, nämligen att industrin på frivillig basis underrättar 

KMl om planerade marknadsföringsåtgärder bör. enligt min mening formali

seras i viss utsträckning. Mot bakgrund av vad som förevarit på krigsmatc
rielexportområdet under senare år, måste det ligga i statsmakternas intresse 

att ha ökad kännedom om industrins marknadsföring i utlandet och om 
åtgärder som planeras i fråga om utbjudande av krigsmateriel och kunnande 
samt att i vissa avseenden ha möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium än 
vad som för närvarande är fallet. Som jag ser det maste det ocksä ligga i 32 



företagens eget intresse att hålla tillstånds givande myndigheter underrättade Prop. 1987 /88: I 54 
om sin verksamhet på utländska marknader. Detta inte minst för att undvika 
investeringar i marknadsföring i länder till vilka exporttillstånd eller annat 

tillstånd enligt lagen inte kan komma att medges. 
Utredningen har övervägt frågan om att införa en tillståndsprövning i fråga 

om marknadsföring av krigsmatniel. men avvisat denna tanke bl.a. därför 
att en sådan ordning skulle leda till en administrativ ordning som i onödan 
skulle tynga utförselkontrollen. Dessutom skulle det finnas risk för att ett 

tillstånd till marknadsföring av både köpare och säljare skulle uppfattas som 
ett bindande förhandsbesked. Jag är ense med utredningen i denna 

uppfattning. 
Att, såsom Moderata Ungdomsförbundet föreslår, årligen publicera en 

lista över tillåtna länder och vilken typ av materiel som skulle kunna 

marknadsföras i vissa angivna länder är inte heller en framkomlig väg. En 
offentlig redovisning av en lista över länder där marknadsföring av krigsma

teriel skulle få ske. skulle enligt min mening kunna få negativa utrikespolitis
ka konsekvenser. Det vore enligt min mening olämpligt att t.ex. på sa sätt 

offentligt utesluta länder som vi har goda förbindelser med, men som på 

grund av sitt geografiska läge inte skulle kunna godtas som mottagare av 
svensk krigsmateriel. Inte heller låter det sig göra att i förväg ange i vilka 
länder marknadsföring av viss materiel bör tillåtas. En sådan prövning måste, 

liksom i fråga om prövningen av ett utförselärende, vara resultatet av en 
totalbedömning där olika omständigheter måste vägas in, bl. a. köparlandets 

inrikes förhållanden och utrikespolitiska situation samt det sätt på vilket 
materielen kan väntas bli använd. 

Jag förordar i stället att de berörda företagen. liksom statliga myndigheter 
som bedriver verksamhet inom krigsmaterielområdet. skall vara skyldiga att 

lämna viss redovisning och vissa underrättelser till regeringen i fråga om sin 

marknadsföring utomlands, och att regeringen ges möjlighet att i enskilda 
fall förbjuda att vissa åtgärder kommer till stånd. 

Utredningen har föreslagit att de berörda företagen och myndigheterna 
skall vara skyldiga att, enligt de närmare bestämmelser som regeringen 
meddelar, lämna en redovisning redan av planeringen av sin marknadsföring 
av krigsmateriel utom riket. Enligt utredningens mening bör en sådan 
redovisning omfatta inriktningen av marknadsföringen. Uindervalet, avsedda 
medel för marknadsföringen samt presumtiv köpare och där detta är möjligt. 
planerade kontakter. 

Enligt min mening är det angeliigct att redan i lagen precisera i vilka 
hänseenden uppgifter om marknadsföringen skall lämnas. Jag menar också 
att sådana uppgifter inte skall krävas i vidare mån än vad som är nödvändigt 

med hänsyn till regleringens syfte. Jag anser sillunda till en början att en 

generell redovisningsskyldighet bör omfatta i vilka länder marknadsföring av 
krigsmateriel de facto bedrivs. vilka bestämda mottagare som marknadsfö

ringen riktar sig till och vilken materiel marknadsföringen avser. Genom en 
sädan precisering ges regeringen en bild av industrins verksamhet på 
utländska marknader, samtidigt som det blir obehövligt att i detta hiinseende 
inhämta uppgifter om medel för marknadsföringen. Vidare bör skyldighet 
föreligga att i god tid underrätta regeringen innan anbud avses lämnas om 
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försäljning eller annat tillhandahållande av krigsmateriel till någon i utlandet 
samt om upplåtelse och överlåtelse av rätt att utom riket tillverka sådan 

materiel. Samma bör gälla innan avtal avses ingås om försäljning eller annat 
tillhandahållande av krigsmateriel till någon i utlandet. 

Redovisnings- och underrättelseskyldigheten bör åvila dels tillståndshava
re enligt 2 och 3 §§ lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. 

m.m., dvs. den som har regeringens tillstånd att tillverka krigsmateriel eller 

att t.ex. försälja sådan materiel, uppfinning avseende krigsmateriel eller 
metod för framställning av sådan materiel. dels svenska statliga myndigheter 

som bedriver motsvarande verksamhet. 
En förutsättning för att sådan skyldighet skall åligga tillståndshavare och 

statliga myndigheter som nyss sagts är naturligtvis att företaget eller 

myndigheten exporterar materiel eller kunnande. Detta innebär att till

ståndshavare som t.ex. endast tillverkar materiel för det svenska försvarets 

behov inte omfattas av skyldigheten. 
I vissa fall synes det inte meningsfullt att ålägga tillståndshavare ifrågava

rande redovisnings- och underrättelseskyldighet. Jag tänker närmast på 
sådana tillståndshavarc som exporterar i ringa omfattning, t.ex. enskild 

persern som har tillstånd att ladda ammunition för försäljning och då fråga är 
om rutinartade avtalsslut, t.ex. rörande vissa rescrvdelslcveranser eller 
komponentleveranser. Regeringen bör därför ha befogenhet att dels medde
la föreskrifter om undantag från redovisnings- och underrättelseskyldighe

ten, dels i enskilda fall medge undantag från sådan skyldighet, om redovis
ningen eller underrättelserna inte skulle tjäna avsett syfte. 

Som framgår av vad jag tidigare sagt kan försäljningsanstriingningar 
riktade mot länder som inte skulle kunna godkännas som mottagare av 

svensk materiel, skapa problem i Sveriges utrikes relationer och leda till 
störningar i exportarhetet för svenska företag som verkar inom andra 
branscher i dessa länder. Om regeringen finner att marknadsföringen riktar 
sig till ett land som inte skulle kunna godtas som mottagare av viss materiel. 
bör regeringen därför ha möjlighet att gripa in i det enskilda fallet och 
förbjuda att visst anbud lämnas om försäljning eller annat tillhandahållande 
av krigsmateriel till någon utom riket eller om upplåtelse eller övcrlatelsc av 
rätt att utom riket tillverka sådan materiel. Av samma skäl hör regeringen 
kunna förbjuda att ett visst avtal ingfts om försäljning eller annat tillhanda

hållande av materiel till någon utom riket och om upplåtelse eller överlåtelse 
av en tillverkningsrätt till någon i utlandet. 

Ett sådant förbud innebär självfallet också ett förbud att uppdra åt någon 

annan att lämna ett anbud eller teckna ett avtal. 

Några remissinstanser ifrågasätter om en skyldighet att lämna uppgifter 
om marknadsföring går att förena med regeringsformens bestämmelser om 
skydd mot undersökning av brev dler annan förtrolig försändelse. Från 

berörd industri har understrukits kravet på behovet av sekretess för uppgifter 

rörande marknadsföringen. Flera har också uttryckt farhågor för att ett 
uppgiftslämnandc rörande kommersiella hemligheter skulle kunna skada 

förtroendet för svenska företag som affärspartner till utländska företag. 
Jag vill härtill säga följande. 
Den ordning jag nyss förordat innebär att företag och andra som 
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exporterar krigsmateriel eller kunnande åläggs skyldighet att lämna redovis- Prop. 1987 /88: I .'i4 
ning och vissa underrättelser i fråga om sin marknadsföring i utlandet. Den 
omständigheten att sådana uppgifter kan finnas också i brev eller annan 
korrespondens med t.ex. ett utländskt företag utgör enligt min mening inte 
ett åsidosättande av den enskildes skydd mot unde.rsökning av brev eller 
annan förtrolig information. 

De uppgifter som jag menar skall lämnas rör enskildas affärs- och 

driftförhållanden. Sådana uppgifter lämnar flertalet exportörer redan i dag 

dels inom ramen för den tillsyn som KMI utövar med stöd av lagen om 
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m., dels inom ramen för ett 

enskilt tillståndsärende. Uppgifter om marknadsföring skiljer sig i sekretess
hänseende inte från andra uppgifter som rör kommersiella förhållanden. För 

sådana uppgifter gäller sekretess enligt 8 kap. 6 § sekretesslagen ( 1980: 100) 
och 2 §sekretessförordningen (1980:657), om det kan antas att den enskilde 
lider skada om uppgiften röjs. Om uppgifterna angår hl.a. Sveriges 
förhållande till annan stat eller i övrigt rör annan stat. gäller bestämmelserna 

om utrikessekretess i 2 kap. 1 § sekretesslagen. I vissa fall är också 

bestämmelserna om försvarssekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen 

tillämpliga. 
När det gäller farhågorna för att uppgifter m.m. som hänför sig till 

marknadsföring kan komma att skada förtroendet för svenska företag som 
leverantörer av krigsmateriel m.m .. vill jag erinra om att de allra flesta 

exportörer redan i dag håller KMI underrättad om sin marknadsföring. Den 
omständigheten att denna ordning i viss omfattning formaliseras, menar jag 
inte skall leda till att utländska parter mister förtroendet för svensk industri. 
Flera länder, bl.a. i Västeuropa, har för övrigt redan i dag regler om 

marknadsföring av krigsmateriel. 

Vad härefter angår den fråga som Svea hovrätt aktualiserar, nämligen 
huruvida en sådan diskussion mellan KMI och den berörda industrin om 
inriktningen av och innehållet i marknadsföringen som utredningen förutsät
ter skall äga rum på grundval av en redovisning om planerad marknadsföring. 
kan komma i strid med de grundlagsfästa yttrande- och tryckfriheterna, vill 
jag säga följande. 

Utredningens förslag i denna del innebär att uppgifterna bör ligga till 
grund för en diskussion mellan företagen och KMI om inriktningen av 
marknadsföringen. Diskussionen bör enligt utredningen omfatta inte bara 
valet av länder, utan även innehållet i marknadsföringen, t. ex. valet av 
medel och omfattningen av kontaktarbetet i de olika länderna. 

Mitt förslag innebär emellertid en precisering av vilka uppgifter och 

underrättelser som de berörda företagen och myndigheterna hör lämna och 

undanröjer, enligt min mening, den tveksamhet som hovrätten i denna del 

givit uttryck åt. Den skyldighet för företagen och myndigheterna att lämna 
redovisning om sin marknadsföring resp. underrättelser i vissa avseenden 

som jag förordar kan inte innebära någon inskränkning i deras grundlagsfästa 
frihet att utan föregående granskning av något allmänt organ framställa och 
sprida tryckta skrifter. Inte heller innebär den någon inskränkning i den av 

regeringsformen skyddade yttrandefriheten. 
Redovisningen liksom underrättelserna hör tas om hand av KM! som har 



att i sedvanlig ordning svara för beredningen av ärenden av beskaffenhet att Prop. 1987 /88: 154 
komma under regeringens prövning. Om regeringen därvid finner att en viss 

åtgärd, t.ex. lämnande av ett anbud bör förbjudas. skall beslut härom fattas 

och tillställas den uppgiftsskyldige. Inspektionen har således inte någon 

beslutsbefogenhet i dessa frågor. Däremot måste det vara en uppgift för 

inspektionen att vid kontakt med företaget eller myndigheten i fråga kunna 

lämna upplysningar om huruvida visst land för närvarande godtas som 

mottagare av krigsmateriel. 

Jag vill understryka att den omständigheten att viss underrättelse om 

planerad marknadsföringsåtgärd, t.ex. om lämnande av anbud, inte lett till 

förbud inte får tas till intäkt för att regeringen senare kommer att bevilja 

tillstånd till utförsel av ifrågavarande materiel eller till upplåtelse eller 

överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. 

11 Kunskapsöverföring 

11.1 Förbud att upplåta eller överlåta rätt att utom riket 
tillverka krigsmateriel 

Mitt förslag: Nuvarande förbud för tillverkare av krigsmateriel att 

utan regeringens tillstånd upplåta eller överlåta rätt att utom riket 

tillverka krigsmateriel utvidgas. Sålunda skall avtal som innebär 

uppliltelse eller överlätelsc av rätt att utom riket tillverka krigsmate

riel inte få ingås här i riket och inte heller utom riket av svensk 

myndighet. svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande 

vistas här i riket. 

L'trcdningens förslag: Förbudet utvidgas till att gälla envar (se betänkandet 
s. 99-101 ). 

Rcmissinstanserna: Det stora flertalet remissinstanser som yttrat sig i 

denna frågi1. tillstyrker förslaget. Stockholms Handels/.:.ammare anser dock 

att en utvidgning av förbudet endast bör ta sikte pa att förhindra transaktio

ner som syftar till att kringg{1 exportbestiimmelserna (se remissammanställ
ningen s. 117). 

Skälen för mitt förslag: Upplåtelse eller överlåtelse av en tillverkningsrätt 

(licens) inm.:bär att en licenshavarc mot eller utan vederlag upplåter eller 

överlitter antingen en rättighet inom det industriella rättsskyddets område 

och/eller vetande. know-how. Objektet för en licens kan således utgöras 

exempelvis av såväl immaterialrättsligt skyddade rättigheter som driftserfa

renheter som saknar egentligt rättsskydd. 

Med rätt att tillverka krigsmateriel avses det medgivande som genom ett 

avtal lämnas en motpart att utnyttja viss rätt eller att i enlighet med av 

upplåtaren eller överlåtaren tillhandahållna tekniska underlag. såsom rit

ningar, beskrimingar o.d. tillverka viss krigsmateriel. 

Enligt nu gällande bestämmelser iir förbudet mot att utan regeringens 
tillstånd upplåta eller överlflta riitt att utom riket tillverka krigsmateriel 36 



begränsat till att avse tillverkare av krigsmateriel. Lagen förbjuder således Prop. 1987/88:154 
inte andra. t.cx. ett handelsföretag eller en enskild som innehar eller har 
förvärvat en tillverkningsrätt att upplåta eller överlåta denna till någon utom 

riket. 
I motiven till den nuvarande regleringen av upplåtelse och överlåtelse av 

rätt att utom riket tillverka krigsmateriel anförde föredraganden i fråga om 
begränsningen av förbudet. att verkligheten visat att den upplåtelse eller 

överlåtelse som oftast förekom och som framstod som angelägen att reglera 
skedde från dem som själva tillverkar krigsmateriel. Mot bakgrund av att 
tillverkningen vid sådana företag - med undantag för statliga myndigheter 

- är reglerad genom den kontroll som bedrivs med stöd av bestämmelserna 

om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. fanns det enligt föredragan
dens mening inte något behov av att knyta den obligatoriska tillståndspröv
ningen till andra än dem som tillverkar krigsmateriel. Föredraganden 

erinrade också om ett par närliggande bestämmelser som befäste denna 
uppfattning. nämligen dels de regler som avser regeringens kontroll över 

tillhandahållande av uppfinning avseende krigsmateriel o.d. och som numera 
utövas med stöd av lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, 
m.m .. dels de regler som med stiid av lagen ( 1971: 1078) om försvarsuppfin

ningar tillförsäkrar staten inflytande i fråga om rätten till sädana uppfinning

ar (se prop. 1981182:196). 

Den omständigheten att företagens internationella engagemang, även när 
det gäller licensgivning, ökat under senare år utgör enligt min mening skäl för 
att nu komplettera förbudet så att det omfattar upplåtelse och överlåtelse av 
rätten att tillverka krigsmateriel utom riket även i regi av den som inte själv 

tillverkar sådan materiel. Härigenom elimineras också risken för ett kringgå
ende av nu gällande bestämmelser. Jag förordar därför att förbudet att 
upplåta eller överlåta rätt att utom riket tillverka krigsmateriel skall vidgas. 

Förbudet bör enligt min mening utformas så att avtal som inneblir upplåtelse 

eller överlfttelsc av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel inte får ing[ls 
utan tillstånd av n:geringen. Som lagrådet anfört bör förbudet avse avtal. som 

ingås här i riket eller utom riket av svensk myndighet. svenskt företag eller 
den som är bosatt eller stadigvarande vistas hlir i riket (s. 132-133). 

11.2 Förbud att ingå avtal med någon utom riket om 
utveckling av krigsmateriel m.m. 

Mitt förslag: Avtal med någon utom riket om att för dennes räkning 
utveckla krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel 

får inte utan tillst:lnd av regeringen ingås här i rikd och inte heller 

utom riket av svensk myndighet. svenskt företag eller den som är 
bosatt eller stadigvarande vistas här. 

Uredningen har tagit upp vissa frågor rörande teknisk ri1dgivning och 
annat konsultarhete samt konstaterat att flera svenska företag säljer ett 

kunnande som inte omfattas av glillande bestämmelser. Det kan t. ex. vara 
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frf1ga om att utveckla system av olika slag som kan användas inom 

försvarsmakten. Utredningen menar att en komplettering av reglerna till att 

omfatta denna sannolikt växande form av teknologiöverföring skulle göra 

lagstiftningen heltiickande, men anser att praktiska skiil talar mot en 

reglering. Utredningen pekar på att företagen själva i stor utsträckning 

konsulterar berörda myndigheter, bl. a. KML och anser att det även i 

fortsLittningen bör vara tillräckligt med sådana frivilliga konsultationer (se 

betiinkandet s. 100-101). 

Rcmissinstanscrna har i allmänhet inte kommenterat utredningens bedöm

ningar i denna del. FFV instämmer dock tillfullo beträffande vikten av att 

teknisk r;ldgivning och annat konsultarbete inte hindras genom nya regler. 

Skälen för mitt förslag: Den växande internationaliseringen inom det 

tekniska omr{1det berör med nödvändighet också det militära området. Som 

jag har framhällit tidigare Lir det av vikt att den svenska krigsmaterielindu

strin kan hålla en hög teknisk nivå. Utbyte av kunnande främjar bibehållan

det och utvecklandet av teknisk kompetens. Samtidigt får utgimgspunkten 

för den svenska krigsmaterieltillverkningen. nämligen att denna skall vara 

anpassad till det svenska försvarets behov, inte ifrågasättas. Denna syn står i 

iivcrensstiimrnclse med de försvarspolitiska beslut som fattats. En tillverk

ning av krigsmateriel i Sverige enbart för den utliindska marknaden skulle 

inte vara förenlig med vare sig v[1r utrikes- och neutralitetspolitik eller var 

förvarspolitik. 
Som utredningen framhäller tLicker nuvarande regler inte alla former av 

överföring av tekniskt kum]ande inom krigsmaterielområdet. En form av 

kunskapsövcrföring som emellertid ligger nära nu gällande regler om förbud 

mot kunskapsöverföring och som i vissa fall torde kunna inpassas i förbudet 

att iiverli1ta rätt att utom riket tillverka krigsmateriel är överföring av 

kunnande efter beställning eller uppdrag av någon utom riket att utveckla 

viss krigsmateriel för dennes räkning. Samma är förhållandet i fråga om 

utveckling av en metod för framstiillning av sådan krigsmatcrid avsedd att 

inpassas i den utliindske kundens egen produktion. Det är enligt min mening 
lika angeliiget i dessa fall som i fr[iga om kunskapsöverföring genom t.ex. 

licensupplfttclsc att en prövning kan ske betriiffande omständigheter som bl. 

a. mottagarland och mottagarens möjligheter till export av materiel tillver

kad i enlighet med tillhandahållna tekniska underlag o.d. 

Det finns enligt min mening skiil att i särskild ordning kontrollera 

nyssn~imnda verksamhet. Jag menar nämligen att st1dan verksamhet inte bör 

äga rum om den inte också friimjar den tekniska utveckling som kan 

nyttiggöras för vår försvarskraft. Detta hänger samman med den syn jag nyss 

redovisat, nämligen att utgängspunkten för den svenska krigsmaterielindu

strin miiste vara att denna skall vara anpassad till det svenska försvarets 

bd1ov. 

Jag fl.irordar sitledes att avtal med n?1gon i utlandet om att för dennes 

riikning utveckla krigsmateriel eller metod för framställning av s{1dan 

materiel inte för ingi1s. om inlL' regeringen liimnat tillstimd till det. Som 
fagre/det anfört bör förbudet giilla avtal som ingäs här i riket samt avtal som 

ing<1s utom riket av svensk myndighet. svenskt företag eller den som är bosatt 

eller stadigvarande vistas h~ir ( s. 133). 

Prop. 1987/88: 154 
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omfatta s{1dana omsWndigheter som mottagarland, uppdragets betydelse för 

hibehallandc av svensk kompetens inom omr{\det. möjlig.heta för det 

svenska försvaret att i övrigt nyttiggöra resultatet av uppdraget samt vad 

parterna har avsett i fräga om uppdragsgivarens eller beställarens nyttjande 
av kunskapen. 

11.3 Förbud att ingå avtal om iindring av eller tilliigg till 
ingångna avtal om ~tpplåtelsc eller öv~rlåtclse av tif1~1erknings
rätt 

Mitt förslag: Avtal om tillägg till eller iindring av avtal som innebär 

upplåtelse eller övcrl{1tclsc av riitt att utom riket tillverka krigsmate

riel får inte ingås utan tillstfmd av regeringen. om ti!Hlggct eller 

iindringen avser 

1. den materiel som för tillverkas. 

2. rätt att vidareupplåta eller vidareöverltita riitten att tillverka 

krigsmateriel till m1gon annan, 

3. rätt att tillhandahålla krigsmateriel till mottagare som inte 

angivits i det ursprungliga avtalet, 

4. förliingning av avtalets giltighetstid, eller 

5. bestämmelser om sekretess. 

Utredningens förslag: Överensst:immer i huvudsak med mitt förslag, dock 

att utredningens lagförslag inte preciserar vilka ändringar eller tilhigg till 

tidigare ingångna avtal som hör komma under regeringens prövning (se 

betänkandets. 99-101). 

Remissinstanserna: De remissinstanser som kommenterat förslaget godtar 

detta. Några menar dock att utredningens lagförslag behöver preciseras (se 
remissammanställningen s. 117). 

Skälen för mitt förslag: Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till 

upplätdse eller överlåtelse av en tillverkningsriitt används samma bedöm

ningssätt som gäller för export av krigsmateriel. Eftersom det 1ir friiga om att 

starta en tillverkning utom riket läggs s1irskild vikt vid vad parterna 

preliminiirt har kommit överens om i fråga om bl.a. rätten till export av 

licenstillverkad materiel. möjlighet till vidareuppli\telse eller vidareöverlä

telse av en tillverkningsriitt. avtalets giltighetstid samt hest:immelser om 

sekretess. Med sistn1imnda bestämmelser förstås klausuler om rätt att 

tillhandahålla handlingar såsom arbetsbeskrivningar o.d. till tredje man. 

Tillstånd villkoras regdmässigt av att varje ändring i de avtalsvillkor som 

angivits vara av betydelse för tillst~mdet skall underställas regeringen för 

tillständsprövning. 

för närvarande finns det omkring 60 licensupplåtelser ingångna före ar 

1983. dvs. innan förbudet mot ifri1gavarande kunskapsiiverföring trädde i 

kraft. och som diirmed inte har underka~tats regeringens prövning. I elen m{m 



dessa iildre avtal avses bli förem<'il för ändring eller tillägg som påverkar Prop. 1987/88:154 
föremålet för licensen, mi1ste den tillverkningsriitt som därigenom uppkom-

mer emellertid redan i dag vara villkorad av regi:ringens tillstånd. 

Av den skärpning av kontrollen i fråga om krigsmaterielexporten som jag 

menar skall komma till stånd följer logiskt ocksä en ökad motsvarande 

kontroll över upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätter. Jag menar 

därför att varje sådan ändring av eller tilfagg till tidigare ingånget avtal som i 

enlighet med vad jag nyss sagt har betydelse för prövningen av ett 

tillst:'mdsärende bör göras till föremM för si1rskild tillstilndsprövning. även 

om Undringen eller tillägget i sig inte innebär att en ny tillverkningsrätt 

konstitueras. 
Jag förordar därför att avtal om tillägg till eller ändring av ing{mgna avtal 

som innebär upplåtelse eller överhltelse av riHt att tillverka krigsmateriel 

utom riket inte får ingas utan tillstimd av regeringen. om tifögget eller 

iindringen avser den materiel som får tillverkas, rätt att vidareuppliita eller, i 

förekommande fall. vidareöverlåta tillverkningsriitten till nägon annan. rätt 

att tillhandah[11la materiel till mottagare som inte angivits i det ursprungliga 

avtalet. förHingning av avtalets giltighetstid eller bestämmelser om sekretess. 

12 Försäljnings- och förmedlingsverksamhet 
avseende krigsmateriel m.m. 

Mitt förslag: Bestämmelsen i 3 * lagen ( 1983: Hl3-I) om kontroll över 

tillverkningen av krigsmateriel. m.m. om förbud att utan tillstånd av 

regeringen försälja, utbjuda mot vederlag eller förmedla krigsmate

riel. m.m. i1ndras st1 att förbudet omfattar yrkesmiissigt tillhandahål

lande hiir i riket och sadant tillhandah{11lande utom rikt:! av svensk 

myndighet, svenskt företag eller den som iir bosatt eller stadigvarande 

vistas hiir. 

Vissa preciseringar görs ocksii i fraga om undantagen fr:lr1 tillst{mds

kravet. 

Utredningen har inte slirskilt tagit upp denna frtiga. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 3 ~ lagen ( 1983: lll34) om kontroll över 

tillverkningen av krigsmateriel. m.m. för krigsmateriel. uppfinning avseende 

krigsmateriel eller metnd för framstiillning av sådan materiel inte yrkesmäs

sigt tillhandahållas hi1r i riket genom försliljning, utbjudandc mot vederlag 

eller förmedling iit någon inom landet eller i utlandet, om inte regeringen har 

liimnat tillstånd till det. 

Restiimmelsen. som med viss precisering \iverfördes år 198-1 friin motsva

rande äldre lagstiftning i iimnet. har sin grund i behovet att kontrollera inte 

bara tillverkningen av krigsmateriel utan iivcn sC1dana dispositillner som utan 

n:glerinµ genom lagstiftning kan bidra till en nkontrnllcrad rustningsindust ri. 

Fri1n tillst;lncbkravet giiller vissa undantag. S:Hunda behövs intl' tillstiind 

vid tillhandah{1llande till svensk statlig myndighet eller si1dan tillverkare som 

har tillst{1nd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhandahällandet avser. -10 



Inte heller behövs tillstånd för innehavare av tillverkningstillst{md, om Prop. 1987 /88: 154 
tillhandahållandet avser krigsmateriel. uppfinning cller metod som tillhör 

eller innehas av tillsttmdshavaren. 

Regeringen har också bemyndigats att meddela föreskrifter om undantag 

frän tillstiindskravet i fråga om handel med skjutvapen. ammunition eller 

annan explosiv vara som omfattas av vapenlagen (1973: 1176) eller förord

ningen ( 1949:34 I) om explosiva varor. Med stöd av detta bemyndigande har 

regeringen meddelat föreskrifter om undantag dels siivitt avser handel med 

vissa skjutvapen som omfattas av vapenlagen. dds stivitt avser handel med 

ammunition dlcr annan explosiv vara som avses i förordningen om explosiva 

varor (jfr 3 * förordningen ( 1983: Hl36) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel. m.m. ). 

Bakgrunden till dessa undantag är att handel med sf1väl skjutvapen nch 

ammunition som andra explosiva varor regleras genom nyss niimnda 

författningar. 

Bemyndigandet för n:geringen att meddela föreskrifter om undantag fr{m 

tillståndskravet gäller endast i fräga om siidan handel som omfattas av 

bestämmelserna i vapenlagen resp. förordningen om explosiva varor. Om 

t.ex. förmedling sker för utHindska kontrahenters riikning eller för svensk 

tillverkares räkning åt någon i utlandet. triiffas verksamheten varken av 

tillst;\ndskrav enligt vapenlagen dler förordningen om explosiva varor. I Hir 

gäller i stiillct den grundHiggande föreskriften i 3 * första stycket om att 

s{1dant tillhandahällande kräver tillstlmd av regeringen. I syfte att klargöra 

detta bör en redaktionell iindring göras i bestiimmelsen i förtydligande syfte. 

Som framgitr av förarbetena till lagen om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel m. m. till nu gällande bestiimmelse ( prop. 1983/84:36) tar 

förbudet i 3 ~ sikte pä den som hiir i riket utövar niiringsverksamhet som 

innefattar tillhandahallande av ifrågavarande slag eller den som eljest här i 

riket yrkesmässigt tillhandahåller materiel eller riittighet av avsett slag. On1 

näringsverksamheten innefattar t. ex. förmedling mellan utländska kontra

h.::nter av materiel eller riittighet. kriivs st1ledes tillst{1nd. Samma iir 

fiirhällandet om näringsidkaren i friiga t. ex. köper upp materiel i utlandet 

och diirifrim vidaresiiljer den till ett annat land. 

För att omfattas av tillståndskravet erlligt nuvarande bestämmelse iir det 

sfiledes tillräckligt att vederbörande bedriver n:iringsverksamhet hiir i landet. 

Diiremot kriivs inte att transaktionerna i fr<tga rent faktiskt :iger rum inom 

landet. 

Enligt min mening hör emellertid bestiimmclsen iindras sä att förbudet 

omfattar yrkesmässigt tillhandahållande av krigsmateriel eller avsedda 

rättigheter, även om tillhandahållandet sker utom riket. Som lagrådet anfört 

hör förbudet dock begränsas till att avse yrkesm:issigt tillhandahiillande här i 

riket samt sådant tillhandahtdlande utom riket av svensk myndighet. svenskt 

företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas hiir (s. 134). 
81.a. mot bakgrund av de händelser som iigt rum inom krigsmaterielomrfa

dct under senare tid kan ifr[1gasiittas lllll det över huvud taget hör vara miijligt 

att ge tillst{ind för verksamhet som innebär t.ex. förmedling av materiel 

mellan utliindska kontrahenter eller för verksamhet som innebär förmedling 

;,v dittighet som inte innehas av nägon här i riket. 41 



Att helt utesluta en dispensmöjlighet låter sig emellertid inte göra. Prop. 1987/88: 154 
Däremot menar jag att det klart bör utsägas att särskild försiktighet måste 
iakttas när det gäller prövningen av ansökningar om tillstånd att tillhandahål-
la materiel eller rättigheter för utländska kontrahenters räkning. Principen 

bör här vara att tillstånd till sådana transaktioner endast bör ges i det enskilda 

fallet. 
Som nyss sagts behövs inte tillstånd för innehavare av tillvcrkningstillsdnd 

om tillhandahållandet avser krigsmateriel. uppfinning eller metod som 

tillhör eller innehas av tillståndshavaren. Sådan tillståndshavare kan i 
enlighet härmed köpa upp materiel i utlandet och därifrån vidaresiilja den 

utan särskilt tillstånd. Enligt min mening bör emellertid undantaget i denna 

del inskränka sig till att avse materiel som tillhör tillstimdshavaren och som 

fysiskt finns inom landet. 
Jag förordar således att bestämmelsen ändras i enlighet med vad jag nyss 

sagt. 

13 Uppgiftsskyldighet i fråga om ägande i utländska 
rättssubjekt inom krigsmaterielområdet 

Mitt förslag: Den som har tillstånd att tillverka krigsmateriel eller att 

försälja, utbjuda eller förmedla krigsmateriel m.m. liksom svensk 

statlig myndighet som bedriver motsvarande verksamhet, skall vara 
skyldig att, enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar, 

lämna uppgifter till regeringen om ägande i utländska rättssubjekt ~om 
bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av 
krigsmateriel. 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. dock 
att utredningens förslag endast avser uppgiftsskyldighct för den som har 
tillstånd att tillverka krigsmateriel (se betänkandet s. 94-95). 

Remissinstanserna: Flertalet rcmissinstanser som uttalat sig i denna fräga 

har ingen erinran mot förslaget. Moderata Ungdom~förhundet avstyrker 

förslaget (se remissammanställningen s. 113). 
Skälen för mitt förslag: Som framgår av redovisningen av utredningens 

kartläggning hade den svenska försvarsindustrin 17 dotter- eller intressebo

lag i utlandet i början av år 1986. Utredningen har anmärkt att därutöver har 

etablerats ytterligare ett företag sedan kartläggningen gjordes. Nio av de 17 

utlandsbolagen är helägda, tv<I är dcHigda majoritetsbolag och återstoden 

intressebolag. Det stora flertalet av utlandsbolagcn har tillkommit under 
senare år. 

Av nyssnämnda redovisning framgitr också att de flesta dotter- eller 
intressebolagen arbetar med marknadsföring inom krigsmatericlomri1det. 
Tillverkning av materiel förekommer i ett par fall. Nagra av bolagen bedriver 

utvecklingsarbete. Flera av bolagen sysslar med annan verksamhet, bl.a. 

projektledning. 
Några av de förslag jag har lagt fram i det föregående syftar till att styra den 42 



svenska krigsmaterielindustrins dispositioner via utländska företagshind- Prop. 1987/88: 154 
ningar. Detta gäller förslaget om att kunna förbjuda vissa marknadsförings-

åtglirder. Förslaget om skärpning av bestämmelserna rörande kunskapsöver-

föring verkar i samma riktning. 

Utredningen har diskuterat huruvida det cHirutöwr skulle vara lämpligt 

och möjligt att kontrollerat.ex. svenska utlandsctahleringar inom krigsmate

rielomri1dct. 

Utredningen har konstaterat att det i och för sig vore möjligt att kräva 

särskilt tillstånd t. ex. för svenska holag som avser hedriva verksamhet 

utomlands inom krigsmatcrielomri1det. Utredningen har emellertid funnit 

sig inte böra föreslå regleringar av denna typ, inte minst därför att svenska 

rättsregler skulle tvingas ge vika för utländska, i den män de inte är förenliga 

med de rättsregler som gäller i etahleringslandet. Denna princip som är en av 

de grundbggande inom folkriittcn har jag stor först{1else för. 

Jag menar emellertid. i likhet med utredningen, att det är av vikt att 

statsmakterna fortlöpande ges en bild av den svenska krigsmaterielindustrins 

engagemang i utlandet med avseende p[1 verksamheten inom krigsmate

rielomr:\det. Jag förordar därför att den som har tillstånd att tillverka eller 

försälja krigsmateriel m.m. liksom svenska statliga myndigheter som hedri

ver motsvarande vt>rksamhet skall vara skyldiga att enligt de niirmare 

föreskrifter som regeringen meddelar lämna uppgifter om iigande i sådana 

utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning. marknadsfö

ring eller försäljning av krigsmateriel. 

14 Samarbete med utländsk part om gemensam 
utveckling eller tillverkning av krigsmateriel 

Mitt ställningstagande: .Jag föreslar inte nu nt1gon reglering av 

försvarsindustriellt samarbete med utländsk industri utan avser att ge 

den knmmittc jag tidigare aviserat i uppdrag att ytterligare analysera 
denna friiga. 

Utredningen~ förslag: Samarbetsavtal med utländsk part om gemensam 

utveckling eller tillverkning av krigsmateriel regleras. Prövningen bör 

omfatta en granskning av samarbetsprojektets förenlighet med svensk 
utrikes- och försvarspolitik och en granskning av sekretesskyddet. 

Utredningen menar att exportfr{1gor m.m. som föranleds av ett avtal om 

möjligt bör klarläggas i samband med prövningen om godkännande av ett 

samarbetsavtal. r prövningen bör inga en bedömning av exportreglerna i 

samarbetslandet. Om samarbetslandets exportregler är likartade de svenska, 

skall export från det samarbetande företaget av gemensamt utvecklade eller 

tillverkade produkter i mimga fall kunna ske enligt resp. lands regler utan att 

särskilda exportvillkor ställs upp i fr{1ga om bl.a. försiiljning av gemensamt 

utv~'cklade produkter. Om samarbetet avser företag i Hinder med en markant 

annorlunda syn p~1 krig~materielexportfdtgorna iin Sveriges. bör dock 

siirskilda exportvillkor stipuleras. Utredningen menar att en överenskom- ·B 



melse om begränsningar av trcdjelandsexport i sadana fall hör träffas med Prop. 1987/88:154 
samarbetslandets regering. Till grund för utredningens ställningstaganden 

har legat överväganden och förslag som redovisas i 1984 {1rs försvarskommit-

tes slutbetänkande (SOU 1987:9) Det svenska totalförsvaret inför 90-talet 

(se betänkandet s. %-99). 

Rcmissinstanserna: De flesta godtar förslaget att reglera samarbete mellan 

svensk och utländsk industri. Flertalet delar i princip utredningens övervä

ganden. Flera betonar ocksit vikten av att gemensamt utvecklade eller 

tillverkade produkter skall exporteras enligt resp. lands nationella regler. 

S1·eriges Socialdemokratiska Kl'i1111oförb1111d menar att utredningens förslag 

om principerna för prövning av exportfrågor inom ramen för ett samarbete 

innebär en uppluckring av den nuvarande vapenexportlagstiftningen och 

avstyrker förslaget i den delen. Likartade synpunkter ger Sreriges Socialde
mokratiska Ungdm11.1fiirhunil uttryck k Förbundet menar att det är 

oacceptabelt att Sverige skall kunna delta i vapenprojekt som andra länder 

sedan siiljer vidare utan svensk möjlighet att p{1verka. S1·eriges Kristna 
Socia/d('mokraters För/l1111d avvisar varje försvarsindustriellt samarbete som 

skulle ske till priset av att den svenska vapenlagstiftningcn sätts ur spel (se 

remissammanställningcn s. 113-117). 

Skiilcn för mitt ställningstagande: Som jag redan berört är det av 

kompetensmiissiga och finansiella skäl i vissa fall svårt eller omöjligt för 

svensk försvarsindustri att pii egen hand utveckla materiel för det svenska 

försvaret. Valet står mellan två alternativ: att importera ett färdigt system 

fr<'m ett annat land, eller att i samverkan med utländsk industri tillverka en 

gemensam produkt. I det senare fallet kan en egen svensk kompetens säkras 

pti ett bättre siitt iin vad som iir fallet om vapnen skulle importeras. 

Vid en ytterligare begriinsning av vapenexporten kan denna valsituation 

k11mma att aktualiseras i ökad ustriickning. Den kommittc som jag tidigare 

aviserat skall presentera en kartläggning och analys av de ekonomiska och 

kkniska konsekvenserna av olika begriinsningar av vapenexporten. jämfört 

med den nuvarande. förutom detta kommer jag att föreslä regeringen att 

uppdra fit kommitten att analysera de konsekvenser i fråga om kostnader, 

teknisk kompetens och bL'roende av andra länder som kan bli följden dels av 
import av vapen. dels av ett mer omfattande försvarsindustriellt utvecklings

och produktionssamarbete med utliindsk industri. 

Något förslag till ny reglering av försvarsindustriellt samarbete med 

utliindsk industri liigger jag diirför inte fram nu. 

Detta innL·bär att de av riksdagen fastlagda riktlinjerna för samarbetsavtal 

pt1 detta onmide kommer att fortsiitta att giilla fram till dess att riksdagen 

fattat nytt beslut. 

Vid regeringens prövning av de samarbetsavtal som kan komma att 

aktualiseras under mellantiden bör dock siirskild uppmiirksamhet ägnas 

fragan om eventuell vidareexport av svensk materiel dler materiel som 

sammansatts eller tillverkats p{1 grundval av svenska licenser. Si\dan vidare

export skall endast fä förekomma till Hinder som i övrigt uppfyller kraven för 

krigsmaterielexport fdn Sverige. Undantag friln denna regel kan endast 

komma i fr[1ga i sädana fall d[1 samarbetet iir av utomordentlig s:ikerhetspoli

tisk vikt för Sverige. Utrikesniimnden bör alltid höras i s{1dana iirenden. 



15 Effektivare kontroll av bestämmelsernas efter
levnad 

15.l Allmänt 

Utredningen har herört frågor om ökad· intern kontroll inom företagen och 

menar hl.a. att det är viktigt att företagen överviiger sin administrativa 

organisation och sina styrsystem för att därigenom effektivisera den i riterna 

kontrollen. Utredningen framhåller också vikten av att de anställda genom 

utbildning och information för ökade kunskaper om exporthestämmelscrna 

och hur de tillämpas (se hetänkandet s. 85-86). 

Flera remissinstanser har oeksil tagit upp dessa frägor. Ni\gra understryker 

att det i första hand ävilar företagen själva att följa upp och kontrollera att de 

noga följer gällande bestämmelser. Ett par remissinstanser föreslår att 

företagen var för sig upprättar ett kontrollsystem och att företagen utser en 

kontrollansvarig inom företaget och anmäler detta till Kr-.tI. RRV anser att 

samhällets kontroll bör öwrgå till att friimst värdera företagens system för 
internkontroll och att staten bör fastställa kraven pi1 sådan kontroll (se 

remissammanställningen s. 98-100). 
Jag delar utredningens uppfattning om att det bör vara en uppgift för 

företagen att genom effektiva iltgärder se till att iivertriidelser av bestiimmel

serna inte äger rum samt att uppbyggnaden av kontrollen bör ske inifrån 

företagen själva. Som jag har sagt tidigare måste företagen inom krigsmate

rielindustrin mot bakgrund av sin viktiga roll för svensk siikerhetspolitik 

själva ta p[1 sig ett samhiillsansvar och bygga upp system som minimerar 

risken för överträdelser av bestämmelserna. Jag kan i detta sammanhang inte 

underlåta att understryka vikten av att statsmakterna kan kiinna förtroende 

för företagen och deras ledningar. 

Hur en intern kontroll skall organiseras iir emellertid en fråga som det 

ankommer på företagen sjiilva att ta ställning till. Däremot iir det statsmak

ternas sak att skaffa sig ett effektivt kontrollsystem som kan gripa in och 
motverka överträdelser av reglerna. I ett hi\nseende menar jag dock att 

myndigheterna har ett ansvar också när det gäller verksamheten inom 
företagen. Detta gäller information om gällande bestämmelser för svensk 

krigsmaterielexport. Jag skall senare itterkomnia till detta iimne. 
De förslag och överväganden som jag skall redovisa i det följande menar 

jag sammantagna skall fylla funktionen av ett utbyggt kllntrollsystem. 

Innan jag går närmare in på de enskilda förslagen vill jag med några ord 

beröra frågan om statliga styrelseledamöter i exportföretagens styrelser. Det 
skulle kunna hävdas att en ordning med statligt utsedda styrelseledamöter 

skulle kunna tillförsäkra staten en bredare insyn i företagens verksamhet och 

att sådana styrelseledamöter därmed p{1 ett tidigare stadium skulle kunna 

verka för det allmiinnas intresse när det gäller friimst exportfrågnr. Jag delar 

emellertid utredningens mening niir den framhåller sv{trigheterna för en 

statligt utsedd styrelseledamot att i praktiken kontrollera enskilda exportaf

färer. Dessutom ~ir skillnaderna i verksamhet och organisation mellan 

företagen stora. samtidigt som ett hehov av insyn i verksamheten skulle 

variera. I likhet med utredningen anser jag att en effektivare insyn kan 

uppnås genom andra i1tgiirder. 
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15.2 Villkor och kontrollbestämmelser m.m. 

Mitt förslag: Tillstånd enligt lagen fftr förenas med villkor samt med 

kontroll- och ordningsbestämmclser. 

Utredningen lägger inte fram något förslag i denna del. 
Skälen för mitt förslag: Beslut om tillstiind till utförsel av krigsmateriel 

måste kunna förenas med villkor samt med kontroll- och ordningshestiim

mclser. I fråga om sådana beslut kan i tillståndet anges att detta skall 
återsändas till KMI efter verkställd leverans. Om beslutet avser utförsel av 

materiel för t.ex. demonstrationsändamål. hör ett sådant beslut innehålla 
bestämmelser som ålägger exportören att anmäla till KMI när materielen 

återinförts till riket. 
I syfte att kontrollera att levererad materiel kommit avsedd mottagare 

tillhanda. bör ett utförseltillstånd också kunna förenas med ett åliggande för 

exportören att inge en handling som utvisar att materielen nått avsedd 

mottagare. En sådan handling kan utgöras av bekräftelse om mottagandet 
eller av dokument utfärdade av mottagarlandets tullmyndigheter. t. ex. 

tullsedel. som visar att materielen inklarerats för mottagarens räkning. 
Behovet av villkor samt av kontroll- och ordningsbestämmelser gör sig 

gällande också i fråga om tillstånd att upplåta eller öwrlåta rätt att utom riket 
tillverka krigsmateriel och att utveckla krigsmateriel eller metod för fram
ställning av sådan materiel åt någon utom riket liksom i fn\ga om tillstånd till 

att här i riket bedriva militärt inriktad utbildning av utländsk medborgare. 

15.3 Uppgiftsskyldighet i fråga om utförd materiel, m. m. 

Mitt förslag: Regeringen får föreskriva att den som har tillständ att 
föra ut krigsmateriel eller att upplåta eller överlåta en tillvcrkningsriitt 
skall vara skyldig att lämna uppgifter om utförd materiel resp. 
upplåten eller överlåten tillverkningsrätt. 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. 

Utredningen har därutöver föreslagit att den som har fått tillstånd att föra ut 
materiel eller tillstånd att uppläta eller överl<lta rätt att utom riket tillverka 

krigsmateriel skall vara skyldig att lämna även andra uppgifter och handling

ar som behövs för kontrollen av verksamheten (se betänkandets. 91-92). 
Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig i dessa frågor godtar i 

allmänhet utredningens förslag. Regiomlklagarmy11dighe1en i Kar/s1ad menar 

dock att utredningen inte tillriickligt klargjort behovet av införande av 
uppgiftsskyldighet i fråga om exporterad materiel och upplåten eller 
överlåten tillverkningsrätt. För<'Iagens Uppgiftliimnardel<'gatinn till vars 

yttrande Svenska J\rbetsgivareförcningrn och S1·eriges lnd11striförh1111d hfo
visar. menar bl.a. att det direkt av lagen hör framg{1 i vilka hiinscenden 

uppgifter skall lämnas samt att det vid uppgiftslämnandet skall framg;I vilken 
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sekretess som gäller för uppgiften i fråga. lvfoderata Ungdomsförbundet Prop.1987/88:154 
avstyrker förslaget i den del det avser en generell skyldighet att lämna 
uppgifter om verksamheten och menar hl.a. att en sådan skyldighet iir 

främmande för svensk rättstradition (se remissammanställningen s. 
108-109). 

Skälen för mitt förslag: Den som har fått regeringens tillstånd att tillverka 
eller försälja krigsmateriel m.m. står, som jag tidigare nämnt, under tillsyn av 
KMI. Bestämmelser härom finns i lagen om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel, m.m. och tillhörande förordning. Til'tståndshavarna är skyldi
ga att med jämna tidsintervall avge deklaration till inspektionen rörande 
verksamheten. Sålunda skall deklarationer för tillverkare innehålla uppgifter 
om bl.a. tillverkad, beställd, levererad och importerad materiel, liksom 

uppgifter om materielens art, kvantitet och värde. Sådan tillståndshavare är 

också skyldig att efter anmodan av KMI lämna de upplysningar och 

handlingar som behövs för kontrollen samt att ge tjänstemän hos KMI 
tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs. 

Såväl tillverkare som försäljare av krigsmateriel - statliga myndigheter 

undantagna - har således redan i dag en omfattande uppgiftsskyldighet. 
Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar även exportverksamheten i den 

mån denna har hetydelse för tillsynen. 
Enligt min mening finns det inte anledning att därutöver ålägga den som 

har tillstånd att föra ut viss materiel eller tillstånd att upplåta viss tillverk
ningsrätt en generell skyldighet att lämna uppgifter och handlingar om 

verksamheten. Jag menar också att ett sådant åläggande kan leda till att 
regeringen påtar sig uppgiften att kontrollera exportverksamheten på ett sätt 

som inte står i samklang med den ansvarsfördelning som råder mellan 
tillståndsgivandc instans och de myndigheter inom vars ansvarsområde det 
ligger att kontrollera att gällande regelverk följs och att beivra överträdelser. 

Däremot delar jag utredningens mening att den som har beviljats tillstånd 

att föra ut en bestämd mängd krigsmateriel eller att upplåta eller överlåta 
rätten att tillverka krigsmateriel utom riket hör vara skyldig att lämna 
uppgifter som rör utförd materiel resp. upplåten eller överlåten rätt att utom 
riket tillverka sådan materiel. Sådana uppgifter som är relaterade till ett givet 
tillstånd måste nämligen kunna krävas i syfte att följa upp förhfillandena i 
fråga om det lämnade tillståndet. Jag tänker här särskilt på uppgifter om 
verkst~illda leveranser och uppgifter rörande viss licens fortbestånd. 

Det skulle kunna hävdas att det kan vara obehövligt att, vid sidan av 
möjligheten att förena enskilda tillståndsbeslut med t.ex. kontroll- och 

ordningsbestiimmelscr, föreskriva generella regler om uppgiftsskyldighet i 

fråga om bl. a. utförd materiel och beviljade licenser m.m. Jag menar 
emellertid att det är viktigt att genom normer få till stånd ett fortlöpande 

uppgiftslämnandc i de fall uppgifter bör lämnas utan undantag och förbehålla 
möjligheterna att ställa upp särskilda kontroll- och ordnin_gsbestämmelscr till 

de fall de enskilda besluten och speciella omständigheter föranleder det. 
Jag förordar därför att regeringen bemyndigas meddela föreskrifter om 

uppgiftsskyldighet i fråga om utförd materiel och beviljade licenser. 
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15.4 Åtcrkalklsc av utförseltillstånd 

Mitt förslag: Tillst{md till utförsel av krigsmateriel för Merkallas av 

regeringen. om tillst:indshavaren har {1sidosatt föreskrifter. villkor 

eller kontroll- eller ordningsbestämmelser som har meddelats med 

stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skiil till iHerkallelse. 

Utredningen utg{ir från att regeringen har möjlighet att upphiiva ett beslut 

om expnrttillst<lnd, om mottagaren skulle visa sig vara en annan än den som 

har framgått av de ursprungligen Himnade uppgifterna (se betiinkandet 

s. 85). 

Remissinstanserna har inte särskilt kommenterat denna fri1ga. 

Skälen för mitt förslag: Fr;lgan om indragning av utfärdat exporttillstilnd 

togs upp redan i 1971 års riktlinjer för krigsmaterielexporten. Möjligheten till 

i1terkallelsc av tillstånd blev dock inte förcmiil för någon lagreglering. Jag 

anser nu tiden vara mogen att reglera fri1gan. 

Föredragande anförde i denna del. 

Utredningen och flera rcmissinstanscr har betonat de svårigheter som 
uppstår i företagens planering. om påbörjade eller kontrakterade leveranser 
mäste avbrytas. Dessa svärigheter måste enligt min mening beaktas. Om, 
som jag har funnit, krigsmaterielexport av viss omfattning skall tillf1tas av 
hcrcdskapshänsyn. bör man ocksii beakta de konsekvenser för sysselsätt
ningen som kan uppsltl, om en för export utbyggd kapacitet plötsligt inte kan 
utnyttjas. Utfärdad exportlicens bör därför indragas. förutom vid ovillkorli
ga exporthinder, endast om den mottagande staten kommer i väpnad 
konflikt med en annan stat eller fär inre väpnade oroligheter. Även i fall av 
viipnad konflikt bör indragning av licensen kunna underlåtas. om det är 
förenligt med de neutralitetsriittsliga reglerna och mottagarstaten deltar i 
konflikten endast symboliskt. 

I 1971 {1rs proposition anförde föredraganden emellertid ocksft att ekonomis

ka och arbetsmarknadspolitiska skäl inte borde anses avgörande. Han 

anförde ocks<'t att hiinsyncn till sysselsättningen i och för sig har största vikt. 

men att om begriinsningcn av krigsmaterielexporten får negativa effekter på 

sysselsättningen dessa frågor för angripas med arbetsmarknads- och närings

politiska insatser. 

Jag delar i princip vad fiiredragandcn anfört som skiil för indragning av ett 

givet exporttillstånd. Jag vill dock framhMla att jag inte är beredd att anse att 

de konsekvenser för sysselsättningen som kan uppstfi skall hindra ett 

återkallande av exporttillstånd. om sbl för återkallelse annars skulle 

föreligga. Sådana frågor får. som nyss sagb. lösas med arbetsmarknads- och 

näringspolitiska insatser. 

Den diskussion som förevarit om krigsmaterielexporten under senare tid 

visar pi1 att det finns andra skäl än de nyss redovisade att i'tterkalla ett givet 

exporttillst{md. En sådan situation kan föreligga om det visar sig att en svensk 

exportör i sin amiikan om exporttillstånd liimnat felaktiga eller vilseledande 

uppgifter om riitt mottagarland eller förtigit viiscntlig information. Att ett 

tillståndsheslut kan iitcrkallas p{t grund av vilseledand~ eller felaktiga 

uppgifter följer emellertid redan av allmänna förvaltningsrättsliga principer. 
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Det iir enligt min mening likviil angeläget att Merkallelseinstrumentet 

framg{1r direkt av lagen. 
Ocksf1 i andra fall bör ett tillständ till utförsel kunna [1tt'rkallas. niimligen 

om en tillst<lndshavare har f1sidosatt en föreskrift eller ett villkor som 

meddelats med stöd av lagen eller annars underlåtit att efterkomma kontroll

eller ordningsbestämmelser som mt:>ddcl;;ts med stöd av denna. Förutsätt

ningen för att det skall vara meningsfullt att aterkalla ett givet utförseltill

st[md är självfallet att utförsel ej iigt rum. 

l5.5 Revisorernas roll i kontrollarbetet 

Mitt förslag: Om en revisor i sin granskningsverksamhet har framfört 

ni1gon anmiirkning i revisionsberättelsen i fn'1ga om företagets efter

levnad av bestämmelserna i lagen. skall han genast sända in en kopia 

av revisionsberättelsen till regeringen. Motsvarande skyldighet åligger 

en revisor vid en svensk statlig myndighl't. 

Url'dningens förslag: Överensstiimmer i hurndsak med mitt förslag. 

Utredningen har diirjiimte föreslagit att en revisor. om det hegiirs. skall vara 

skyldig att bestyrka uppgifter som exportör eller licensupplätare skall liimna 

(se betiinkandet s. 86-87). 

Remissinstansl'rna: Flera av de remissinstanser som uttalat sig i dessa 

frflgor är tveksamma eller kritiska till utredningens förslag. Nt1gra avstyrker 

dessa. S{witt ~1vser förslaget att en revisor skall vara skyldig att ge in en 

avskrift e lie ren kopia av revisionsberiittelsen till regeringen. om revisorn har 

framfört anmiirkning i berättelsen nm åtgiird som strider mot hestämmelser

na i lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel eller annars gjort någon 

anmiirkning av betydelse med avseende pi1 företagets eller myndighetens 

verksamhet inom krigsmateril'lomrt1det. menar bl.a. KK och Fiireningen 
Auktoriserade Rel'isorer FAR att det kan ifriigasiittas huruvida revisorerna 

har den kompetens som erfordras för en meningsfull granskning av hithöran

de fiirh[11landen. Visserligen menar dessa remissinstanser. bör övertriidelser 

och felaktigheter som upptäcks av revisorerna omniimnas i revisionsber~ittel

scn. Det bör emellertid inte ankomma p<i en revisor att tillställa regeringen 

si'idan berättelse. I stället bör K!vfl begära in siiviil revisionsber:ittelser som 

tirsredovisningar fr;tn samtliga företag för att därefter avgöra vilka ytterligare 

kontrollinsatser som kan vara pf1kallade. 

Regio111/klagarmrndighctc11 i Karlstad anmäler betänkligheter mot försla

get och menar att en skyldighet för en revisor att vidarebefordra uppgifter om 

missförh{1llanden i företaget inte är iignade att stiirka det förtroendefulla 

förht11lande som bör ri1da mellan revisorer och företrädare för företagen. 

Ka111marriit1e11 i Stockholm anser att revisorernas roll som förtrnendemiin för 

aktidigarna. företaget. horgen:irerna. de anstiillda och aktieköparna uttun

nas nm de {tliiggs uppgifter utöver dem som de har enligt aktiebolagslagen 

och som endast syftar till att tillgod(lse det allmiinnas intresse. ~kd hiinsyn 

till de speciella fiirh:illamkn som dldcr inom krigsmateril'lindustrin vill 

.\ Riksd,1g<"11 /<JS:';SS. I sa111!. :\'r 15./ 
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kammarrätten dock inte motsätta sig förslaget i denna del. RÅ menar att en Prop. l 987/88: 154 
gransknings- och rapportcringsplikt sannolikt kan ge betydande pren~ntiva 

effekter och anser att lagtexten bör kompletteras sil att det diirav direkt 

framgår att en revisor har skyldighet att granska om bolaget gjort sig skyldigt 

till rena lagöverträdl'lser. 

Niir det gäller utredningens förslag. att {tlägga en revisor skyldighet att p{1 

begiiran bestyrka uppgifter som tillståndshavare skall liimna menar flera 

remissinstanser, däribland KK och fl'jreningen Auktoriserade Rei·isorer FAR 

att en sådan ordning är ett klart avsteg från gällande praxis och att det inte 

kan krävas att revisorerna skall åläggas uttala sig i frågor där de saknar 

kompetens. Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR menar dock att syftet 

med förslaget torde kunna uppnås genom att visst tillstånd villkoras av att 

företagens uppgifter åtföljs av ett s. k. rcvisorsintyg, som dock inte bör 

begäras i frågor som ligger utanför auktoriserade revisorers naturliga 

kompetensområde. Enligt Stockholms llandelskammare finns det ingen 

anledning att bolagens normala företrädare inte skall tilläggas fullt förtroen

de och diirmed följande ansvar när det gäller bl. a. exportuppgifter (se 

remissammanställningen s. 100-104). 

Skälen för mitt förslag: Företagens revisorer skall enligt aktiebolagslagen 

{ 1975: 1385) i den omfattning som god revisionssed bjuder granska aktiebola

gens ärsredovisningar samt styrelsens och verkstilllande direkti'>rens förvalt

ning. Motsvarande skyldighet iiligger en revisor utsedd enligt lagen 

( 1980: 1103) om arsredovisning m. m. i vissa företag. Denna lag omfattar 

bl. a. handelsbolag och enskilda niiringsidkare med minst tio anställda. 

Revisorernas granskning av förvaltningen syftar friimst till att klargöra om 

en åtgärd eller försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet ligger 

verkställande direktören eller en styrelseledamot till last. I fråga om bl.a. 

handelsbolag giillcr enligt nyssnämnda lag motsvarande granskning företags

ledningen. I granskningen ing{tr såvitt avser aktiebolag ockst1 att pröva om 

verkställande direktören eller en styrelseledamot på annat siitt handlat i strid 

mot akticbolagslagen eller bolagsordningen. Till revisorernas uppgifter hör 

också att granska om bolagets system för planering och kontroll är utformade 

på ett iindamMscnligt siitt. 

En revisionsberiittelse skall. enligt aktiebolagslagen och motsvarande 

bestiimmelser i lagen om {1rsredovisning m. m. i vissa företag. innchMla 

uppgifter om de anmiirkningar med anledning av försummelser som verkstiil

land..: direktören eller ni"igon ur styrelsen resp. i företagets ledning kan ha 

gjort sig skyldig till. Revisorerna kan dessutom i rcvisionsberiittelsen 

redovisa upplysningar som de anser bör komma till aktieägarnas resp. den 

årsredovisningsskyldiges kännedom. Enligt de rekommendationer som 

Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR har utfärdat. skall en revisor som 

upptäcker väsentliga svagheter it. ex. företagens kontrollsystem rapportera 

dessa till företagsledningen. Avsikten är att ledningen omedelbart skall 

kunna vidta åtgärder och p{1 det sättet förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel 

i verksamheten. 
Om revisorerna har anmiirkt p{1 brister i företagens tillliimpning av vissa 

skatte- och avgiftsförfattningar. föreligger en skyldighet att överlämna en 

avskrift av revisionsbcr;Hteben till liinsstyrclsen ( 1ll kap 10 ~ aktiebolagsla- 50 



gen resp. 4 kap. 10 *lagen om ;irsrednvisning m. m. i vissa företag). Prop. 19~7/R8:154 

Redan i propositionen 1975: 103 om förslag till ny aktieholagslag hetonades 

det självklara i att revisorernas uppgift inte bara är att heakta aktieägarnas 

intressen. Revisorana måste vid sin granskning ägna stor uppmärksamhet åt 

i vad mfo bolagsledningen heaktat samhällets. de anställdas och övriga 

borgenärers intressen. Vidare framhölls vikten av att revisorerna heaktar 

den aktieköpande allmänhetens intressen i sammanhanget. I proposition 

1984/85:30 med förslag till ändring i aktiebolagslagen framhölls också 

revisorernas självständiga ställning gentemot b:°1de styrelsen och aktiemajori

teten. 

Revisorernas förvaltningsrevision skall bl. a. gå ut p[1 att upptiieka och 

förebygga olagliga eller eljest oförsvarliga förvaltningsätgärder. I ,·issa 

avseenden har direkt angivits i författning att revisorerna siirskilt skall 

granska vissa {ltgiirder inom skatte- och avgiftsomrt1det. Utg[mgspunkten för 

revisionen i övrigt tir i vilken mim granskningen faller inom vad som i·ir att 

anse som god revisionssed. Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR 

publicerar fortlöpande olika rekommendationer om god revisionssed. Dessa 

rekommendationer har antagits av Svenska Rcvisorssamfundet SRS. Av 

betydelse är ocks;\ de uttalanden KK gör i samband med sin tillsyn över 

auktoriserade och godkiinda revisorers verksamhet. 

Genom att granskningens omfattning anknutits till gnd revisionssed kan en 

fortlöpande anpassning göras till utvecklingen inom revisionsomr;ldet. 

Denna utveckling paverkas av olika intressenters beriittigade krav och 

förviintningar samt revisorns kompetens och oberoende. Vad här sagts ligger 

väl i linje med vad föredraganden anförde redan ~ir 1975 i den tidigare 

niimnda propositionen med förslag till ny aktieholagslag. l Ian utgick därvid 

frfin att utvecklingen utan särskild reglering i lag skulle komma att gii mot en 

vidgad förvaltningsrevision och att revisionsberiittelserna med tiden skulle 

komma att äterspegla en s[1dan fördjupad och utvecklad revision. 

Enligt min mening riskerar övertriidelser av bestiimmelserna rörande 

krigsmat<.:rielexporten att skada ett företag innm vars verksamhet dd liggc·r 

att exportera materiel. En sadan skada kan leda till men inte hara för 

företaget självt, de anstiillda och företagets borgenärer. utan även för 

aktieiigarna och samhiillet i stort. Dessas intressen {tligger det i cnlighc·t med 

vad jag tidigare har redogjort för en revisor att tillgodose. Jag kan s{tledcs 

inte instiimma i den remisskritik som menar att ett tillvaratagande av det 

allmännas intresse skulle skada fi.irtroendeförhi"tllanclet mellan revisorer och 

företagsledning. 

Utredningen menar att en s;idan skadlig verksamhet som revisorernas 

granskning skall omfatta skulle kunna avse ocks:i fttgärdcr som strider mot 

hcst;immclscrna om krigsmaterielexport. Remisskritiken gi"1r här ut p{1 att 

revisorerna saknar erforderlig kompetens att granska om företagen iakttar 

giillandc hcstiimmclscr pi1 detta 0111r;"1de. 

Enligt min uppfattnig ligger det emellertid niira till hands att anse att 

granskning av åtgärder som stridn nlllt cxporthesUimmelserna ligger inom 

ramen för ett revisionsuppdrag som en revisor ittagit sig ;It ett krigsmate

rieltillverkande eller cxporterande företag. Varje verksamhets s;irdrag miistc 

enligt min mening <'tterspegla sig i de uppgifter som det ankommer p;'i ett 



företags revisorer att granska. Olagliga åtgärder kan komma till uttryck i det Prop. 1987 /88: 154 
underlag som revisorerna har att gå igenom för fullgörandet av sitt uppdrag. 

Jag menar alltså att det bör falla inom begreppet god revisionssed att granska 

sådana förhållanden som tyder på att ett företag överträtt bestämmelserna 

om krigsmaterielexport. Såväl KK som Föreningen Auktoriserade Revisorer 

FAR ger också uttryck åt uppfattningen att en revisor som uppmärksammar 

uppenbara överträdelser på detta område bör uppmärksamma företagets 

ledning härpå och, om skada uppkommit, göra anmärkning om detta i 

revisionsberättelsen. 

Jag menar således i likhet med utredningen att det är angeHiget att kraven 

på revisorerna i detta avseende blir mer uppmärksammade än som hittills har 

varit fallet och att revisorer som utsetts till att granska berörd industri är 

medvetna om de intressen som hiirigenom, tillgodoses. Jag menar att 

granskningen bör omfatta åtgärder som till sin natur är sådana att det inte 

framstår som främmande för berörda revisorer att granska. Det är här fråga 

om en avvägning mellan de krav som kan ställas på revisorerna och det 

intresse samhället har att få fram uppgifter som visar att lagöverträdelse 

skett. Jag vill därför inte lagstiftningsvägen ålägga revisorerna att i varje 

enskilt fall granska företagets krigsmatericlaffärer utan menar att denna 

granskning bör vlixa fram i takt med en utvecklad och fördjupad förctagsrevi

sion. 

Om revisorerna uppmärksammar lagöverträdelser på detta område. bör 

de i enlighet med gällande författningar anmäla detta till företagets ledning. 

De bör också anmäla detta förhållande i revisionsberättelsen och vara 

skyldiga att genast sända in en kopia härav till regeringen. 

Varken aktiebolagslagen eller lagen om {irsredovisning m. m. i vissa 

företag omfattar statliga myndigheter. Reglerna i lagen om förbud mot 
utförsel av krigsmateriel, m. m. ~ir emellertid tillämpliga ocks{i pi1 statlig 

myndighet som exportör. Jag anser cHirför att en motsvarande skyldighet bör 

äligga revisorerna vid statliga myndigheter. 

När det gäller utredningens förslag att iibgga en revisor att på beg~iran 

hestyrka uppgifter som tillståndshavare bör lämna enligt lagen. har jag tagit 

intryck av remisskritiken. Jag är s(1ledes inte beredd att förorda en ordning 

som innebär att en revisor i varje situation där det befinns lämpligt. skall 

bestyrka de uppgifter som företagen och myndigheterna skall lämna. 

Däremot menar jag att det kan vara värdefullt att i vissa situationer kunna fä 

s. k. revisorsintyg som komplement till de uppgifter företagen lämnar. Dessa 

intyg bör självfallet inte utfärdas om inte revisorerna har kompetens att 

utfärda dem. Sådana intyg kan hänföra sig ocks{1 till uppgiftn som har 

hetydelse för tillsynen över krigsmaterieltillverkningen i stort och varnm 

finns bestiimmelser i lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. 

m. m. Det kant. ex. vara fr{iga om intyg rörande t.ex. lagerht11lning. Som jag 

tidigare redovisat har kontrollmyndighden - KMI - en möjlighet enligt 

nyssnlimnda lag att begära in upplysningar och handlingar som behövs för 

kontrollen. I denna befogenhet miiste också ligga att begiira att vissa 

uppgifter skall ;\!följas av revisorsintyg. Avgörande för om ett siidant kan 

presteras biir vara huruvida det ligger inom god revisionssed att revisorn 

utfärdar intyget. Jag menar således att denna ordning kan åstadkommas utan 

särskild lagreglering diirom. 



·1s.6 Tullverkets kontroll av krigsmaterielexporten 

Min bedömning: Tullkontrollen hehöver förbättras. Jag avser att 

föreslå regeringen att införa en ordning som innebiir att exportörer av 

krigsmateriel åläggs att hos tullmyndighet anmäla exportsändningar 

till utförsel senast sju dagar före utförseltillfället. 

Gencraltullstyrelsen bör också regelmässigt fä information om 

beslut i ärenden om utförsel av krigsmateriel liksom i fr~1ga om beslut i 

klassificeringsärenden. 

Lltredningen: Gcneraltullstyrelsen har i en skrivelse till utredningen lagt 

fram förslag om ett utbyggt system för tullverkets kontroll av krigsmate

rielexporten. Generaltullstyrclsen har därvid presenterat följande skiss till 

föriindringar i bestämmelser och organisation. 

l. Lagen om förhud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. kompletteras med 

en föreskrift om att bevissäkringslagen för skatte- och avgiftsprocessen 

(1975: 1027) ti!Himpas vid tullverkets kontroll av _krigsmaterielexporten pä 
samma sätt som gäller vid skattekontroll. Detta skulle utöka möjligheterna 

för tullverket att efterforska bevismedel i förvar eller utrymmen i situationer 

när förutsättningar för husrannsakan inte föreligger. 

2. Skyldighet för exportörer att pi'! begäran av tullmyndighet ställa 

handlingar som offerter, telex och skrivelser till tullmyndighets förfogande i 

god tid före utförseltillfället. Härigenom skulle tullmyndigheten fä ett 

underlag för planering av eventuella kontrollinsatser. 

3. Skyldighet för exportörer att på anfordan av tullmyndighet förete ett 

s. k. landningsintyg, dvs. ett intyg från utländsk tullmyndighet i mottagarlan

det om att krigsmaterielen förts in och förtullats i det landet. eller en 

skyldighet att förete andra bevis som styrker att materielen slutligt ni!tt den 

destination som angetts i utförseltillståndet. 

4. Kontrollen hos cxportfön:tagen bör i huvudsak utföras av en for 

iindamalet särskilt inriittacl enhet vid tulldirektionen i Stoc.:kholm. General

tullstyrelsens bevaknings- och kontrollbyrti bör svara för samordning av 

kontrollen och för kontakter med bl. a. KMI och utliindska tullmyndigheter. 

5. K\11 bör till wllvcrket ii\'ersiinda J.;opior m· sf1viil bc\'iljade utfi.irs..:ltill

st;lnd som av ansiikningar om tillsti1nd. Ansi.ikningarna bd1ö\s fiir kontroll 

:l\' att utförsel imc sker i strid mot fiirbud. 

6. Exportörerna biir i'iliiggas att förhandsanmiila varje exportrillfiillc till 

tullmyndighet. Utförsel av materiel biir r;·1 ske cndast ii\·cr ,.i,sa angirna 

griinsorter. Dcn fysiska kuntrollcn hör -,;'1 lilllgt möjligt :iga rum i samband 

med in lastningen i det transportmedel med vilket utförseln skall ske.· En 

skyldighct för exportör att tydligt och pi't ctt varaktigt sätt angc mottagarlan

det p[1 ytteremhallaget skulle kunna försvitra illegala :1tgiinkr. 

S<i,·itt ;n·ser generaltullstyrco·lsens förslag att tilliimpa den s. k. be,·issiik

ringslagen pt1 s:itt styrelsen förc-.lagit. erinrar utredningen bl. a. om att 

niirnnda lag syftar till att tillgodose statens rcnt fiskala behov och kraven pi1 

('n si1 langt möjligt riittvis och likformig beskattning. t:tredningen rnL·nar :1tt 

hdwvet av de ;\tgiirder snm den lagL·n medgn inte iir lksamma inom 
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krigsmakrielomriidet. Kontrnllen h:ir har en j:imfört med i \'art fall 
skattL'verksamhctcn bcgriinsad nmfattning. Enlig utredni11gL·ns J!JL'ning iir 

dL't liimpligare att viilja andra medL'I för en utökad kontn1ll iin den förslagna 
möjlighetl.'.n till beviss:ikring. Samma instillning intar utredningen till 

styrelsens förslag att innan utförsel iir aktuell <iliigga cxportiirerna <1tt 1;imna 

uppgifter om nporten. SfiYitt a\'ser inriittande a\' en siirskild enhet \'id 
tulldirektionen i Stockholm för att ombesörja kontrollen. mt·nar utredningen 
att detta förslag har si1dant samband med förslagen om bevis<ikring och 

utiikat uppgiftsl;imnande till tull\·.crket att den mot bakgrund av ~in 

instillning i dessa fr;lgor ink ser nt1gra motiv för att styra tullkontrollen till L'll 

s:irskild enhet. Utredningen utesluter d:irmed inte att det kan finnas sk:il för 
t:n först~irkning av tullverkets personella resur,er fiir kt>ntrnll a\· krigsmate

rielexporten. 
Utredningen :ir p(isiti\' till det föreslagna systemet med s.k. landningsintyg 

och menar att denna fr:"tga bör iiwrdgas inom ramen fiir tulbamarbete 
mellan Sverige och andra hinder. En annan liisning kan enligt utredningen 

vara att exportör {tliiggs att inom \'iss tid efter utförseln inge en handling sum 

\'isar att godset har n~ttt avsedd inot tagare. UtrL'dningen menar h:ir att en 
s{tdan ordning skulle kunna skapas ge1wm en utbyggnad a1· systemet med 
slutanviindarintyg. Ctredningen ansL'r att fritgan biir iiverv:igas i1wm ramen 

för utförsL'lkontrollens administrativa rutiner. 
:\iir det g:ilkr generaltullstyrl'lsens fiirslag tim fiirhancbanmiilningar till 

tullmyndigheterna a\' exp11rtsiindning;1r delar utrL'dningL'n ;;tyrt•lsens upp

fattning att s;idana anm:ilningar :ir ett S:itt att göra kontrlllkn effckti\'are. 
Utredningen har emellertid inte bgt fram 'n;igllt fi)rslag utan menat att fr:-1gan 

borde övervägas \'iclare. Utredningen uttalar tveksamht:·t i fr:·1ga nm förslagl'l 
att begr:insa utfrirsdn till i fön:ig best:lmda gr~insnrtcr. (kksi1 denna fr:·1ga. 
liksnm fllrmerna för infllrmatillll till tullYL·rket om i11l;im11:1de an,;\ikningar 

(ll'h be\'iljade utfilrseltillsti'1nd. anser utredningen hi)r tas upp_1 id en iin'rsyn 
av de administrativa rutinerna för tullkontrollen (se betiinkamkt s. 87-91 ). 

Remissinstanscrna: De remissinstanser som tagit upp dessa fr;lg1)(' dL'lar i 
allmiinhet utredningens bedömningar. Generaltullstrrd.1'1'11 har i fri1ga om 
sina förslag att tillämpa bevissiikringslagen och skyldigheten för förl'tagen at\ 

l:imna uppgifter till tulfl'L'rkL't anfrirt att styrl'lsL'n kan godta utredningens 
sluhatser under förutsiittning att exptirtl1rl'fna :d:iggs l:imna exportanmiilan 
minst L'n vecka före expl.lr!lillfälkt. Den remisskritik ,,1111 utcalas g:illl'f 

framför allt införande a,· en ordning St)lll skulle inneb:ira en hegriinsning a1· 
antalet utförselorter niir det gäller export av krigsmateriel. FFV framhåller 

h:ir att materielen llfta levereras fritt fabrik nd1 :11t tkn fördyring a' 
transpnrtern;i som det skull.: innehiira att endast kunna utnyttj:11·issa angi111:1 

gr:in-,nrter skulk \'ara svi1rförst;1elig eller ll:1cceptahl'l fiir ki.iparna. F,-irsrar

si11il11strifiireningl'11, S1·crig1'.1· Arht'tsgi1·arcjiirmi11g och Si·crign !11d11s1ri{iir
h11nd anför likartade synpunkter. Ni1gra remissinstanscr an~er att ett svstem 
meds. k. landningsint~ g kan ha ett \·isst 111L'll hl'griinsat \'iirde. Vissa instan-,er 
papekar att •;:idana int1·g helt s:iknar rl'le1 ans för \ apL·nh:irarL' snm l.L'X. 
flygplan. rll'ra nK·nar :itt tim ett sy,tL'l11 med landning-,i11t\·g infiir,;. <1dana 

intyg skall tillsLillas K\11. l"i-1gra rL·missinstall'>L'I' Y:inder sig mot en nrdning 
som -,kulle- innehiira att Kivll regclm:issigt ,k;ill ii1L'r<i11da k11pit)(' :11 
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ansökningar om exporttillstånd till tullverket och menar bl. a. att detta skulle Prop. 1987 /88: 154 

innebära intrång i företagens integritet (se remissammanstiillningen 

s. 104-107). 
Skälen för min bedömning: Tullverket svarar för en mycket viktig 

kontrollfunktion och har redan i dag omfattande befogenheter i utförselkont

rollen. En tullmyndighet kan i enlighet med föreskrifter i tullagstiftningen 

bl. a. kontrollera riktigheten av liimnade uppgifter om exportgods genom 

bokföringsgranskning och liknande undersökningar. dels hos exportören, 

dels hos annan som hedriver verksamhl"t a\' siidan beskaffenhet att uppgifter 

av betydelse för kontrollen kan hämtas av anteckningar och andra handling

ar. Det senare kan giilla transport- och speditionsföretag. 

I syfte att effckti\·isera utfiirselkllntwllen bl. a. genom att möjliggöra mer 

frekventa stickpn)\'skontrnllcr har generaltullstyrL'lsen erhiillit mcdelsför

stiirkning med 2.5 milj. kr. 

Tullverket kan vid kontroll "' cfterkvnaden av exportbestiimmclserna 

anlita tullmyndigheter i andra Wnder. S\·erigL' har slutit avtal om samarbete 

pi1 tullllllH{1dt'l med dL' nllrdiska liinderna. Förbundsrepubliken Tyskland. 

rrankrike. Netkrliindern:1. Storbritannien och :'\ordirland samt Fhrcnta 

staterna. Jnum ramen för det inlL'rnationL'lla tulbamarhetsr:·1dets (CCC) 

verksamhet kan det svenska tullverket riikna med ett ,·isst men mer begr:insat 

hist<'rnd fr:rn tullmyndight.:ter i en rad andra Under. Av riidcts llll1kring lllll 

medlemsstater har ett stort antal. bl. a. Sverige. anslutit sig till den s. k. 

Nairobi-konventionen om ömsesidigt bist:1nd i tullfri1gor. 

Jag delar utredningens bedömning att en komplettering av g;ilJande 

bestiimmelser i syfte att göra bcvi:-.säkringslagen tilliimplig vid utförselkont

rollen inte :ir en framkomlig v:ig. Jag :ir inte heller beredd att förnrda en 

skyldighL'l för L'Xpnrtlirer att. innan utförsel iir aktuell. tillst:'1lla tullmyn

digheter uppgifter och handlingar om tillt:inkt utförsel pi1 det siitt gt•neraltull

styrelsen skisserat. Enligt min mening kan fri1gan om att bereda tullmyndig

hL·terna underlag för planering av knntrollinsatser lösas pa ett annat s:itt. 

.Jag menar n:imligen. i likhet med utredningen och den uppfattning 

gencraltulbtyrcben numer<i gett uttryck i'it. att styrelsens förslag att exportö

rer skall anmiila exports:indningar till utförsel i god tid fiirc utfiirseltillfolkt 

:ir ett mer framkomligt siitl att giira tullkl:introllen effektivare. Om sa sker. 

far tullmyndighetl'rna mera tid att utöva de befogenheter de redan har enligt 

g:illande tullagstiftning. Detta bctyder bl. a. all tullmyndighet har miijlighL't 

att kontrollera J;imnadc uppgifter hos exportiir eller transpmt- och spcdi

tionsfi\rctag i gL1d tid inn:tn utförsel sker. Den refrrcnsgrupp för utarbetande 

av förslag till förb:ittrad tullkontroll vid utförs(') av krigsmateriel snm jag 

omniimnt inledningsvis. har ocks~I utarbetat ett förslag som innebiir att 

exportör skall anmiila ut fiirsel av krigsmateriel till tullmyndighet senast sju 

dagar fiirc tillt:inkt utförsel med ~1ngivande av de \ibentligaste uppgifterna 

angi1emk utförseln. 

Rderensgruppen menar l1cb:'1 att tullkon1rnlkn i mi·ijligaste m:'1n bör iiga 

rum redan 1 id inlastningtillf:illet 1·id fabrik. Denna ordning flirulsiitlL'r deb 

att en fullstiindig utförselanm:ilan a1·Jiimn:1s i god tid fi\rL' si1d:111 inlastning. 

dt•ls att inlastningcn sker i fi\rscgli11gshart transportmedel. 

Jag ;ir L'nse med rekrensgruppen iivL·n hL·triiffande denna punkt. Det iir 

min avsikt att iilL'rko1111na till regeringen med frirslal,! i dessa delar. Diir\'id hör 



ocks{1 stiillning tas till huruvida ett system med utförsclanrniilan sju dagar före 
tilltiinkt utförsel hör omfatta all materiel eller om avsteg i siirskilda fall kan 
medges av tullmyndighet fi'lr t. ex. hrildskande leveranser som returer, vissa 
reservdelslcveranser och liknande. En förutsiittning för st1dana avsteg ;ir 

emellertid att tullkontrollen även i sadana fall kan ordnas pft ett tillfredsst:'il

lande siitt. 
I fraga om generaltullstyrelsens förslag att utförsel av krigsmateriel skall fft 

ske endast över vissa angivna gränsorter vill jag säga följande. 
Det :ir sj:ilvfallet av stor betydclSL' att utförselkontrollen kan utövas si1 

effektivt som möjligt. Jag iir emellertid inte beredd att nu li1sa mig fi.ir en 
ståndpunkt som innebiir att utförseln av krigsmateriel för ske endast över 
vissa i förväg angirna griinsorter. En s{1dan nrdning skulle n:iinligen kunna 

skapa onödiga handelshinder beträffande andra varor iin krigsmateriel i fall 
d<'\ en kiipare har att avhiimta godset vid en viss tullplats. Dessutom kan en 

sådan ordning leda till en oacceptabel konkurrenssnedvridning pi1 grund av 

fördelningen av utförsclorter. Jag menar ocksti att det tidigare beskrivna 

systemet med skyldighet för exportör att anmäla krigsmateriel till utförsel 

senast sju dagar före dc::t faktiska utförseltillfället ger tullmyndigheterna 

möjlighet att i det enskilda fallet dirigera en transport till viss angiven ort. om 
en tillfredsställande kontroll inte kan förutses kunna äga rum vid den 
gränsort som exportören uppgivit i sin anm:Uan till utförsel. Tullmyndighe
terna har redan i dag befogenheter som kan utnyttjas för att åstadkomma 

detta. 
En annan viktig del i en förbiittrad tullkuntroll iir att tullmyndigheterna 

fortlöpande får besked om beslut i iircnden rörandt' export liksom i fri'1ga om 
beslut i klassificerings:irenden. Denna ordning kan iistadkommas inom 

ramen för förbättrade rutiner inom KMI. en friiga som jag strax skall 
återkomma till. Det iir enligt min mening ockstt viktigt att ett fortlöpande 
samrt1d kan komma till ständ mellan företriidare för tullmyndigheterna och 
K:v!J. 

Niir det gäller generaltullstyrelsens förslag att en exportör på anfordran av 
svensk tullmyndighet skall förete ett s.k. landningsintyg från utUindsk 
tullmyndighet i mottagarlandet om att malt'rielen i fri1ga har förts in och 
förtullats i detta land. vill jag framhitlla att en s<'tdan ordning förutsiitter att 
tullmyndigheterna i mottagarlandet kan medverka i ett S[tdant förfarande. 

Åtaganden i detta hiinseende regleras i det internationella tulls;11narbete stim 

bedrivs mellan ett stort antal hinder och som inncbiir att tullmyndigheterna 
kan begiira medverkan fr{111 utliindsk tullmyndighet vid förebyggande 11ch 

beivrande av brott mot tullagarna. dit bndernas expnrtrcgler r;iknas. Som 

jag tidigare sagt har Sverige ingiltt avtal nm si'tdant s;1111arhl'lt' i flera fall. Det 

är viktigt att dessa frågor uppmtirksammas i tilWmpningen av det samarbelt' 
som härigenom kommit till sti1nd. 

I särskilda fall bör det dock vara en ,kyldighet fiir exp">rtiir att inge L'll 
handling snm utvisar att \is' le\·eran'> infi\rtullats i a\·sett mottag;1rland. En 
s<'1dan handling kan utgiiras a\· k11pi;1 a\· s.k. tullsL'(kl eller annat be\ i' <'lll 

hanteringt·n i nwttagarlandL'l L'lln nwtt;1garhL'\·i, fran ki\p;1rL·n a\ 111;1ll'
rielcn. Jag har tidigare hL·riirt denna fr;1ga i ~amhand lllL'd mitt f<'irslag lllll 

möjligheter att fi'lrcna ett tillsL1nd till utfiirsel med kontrollh(·stii1111llL'lscr. 

Jag ,·ill ocks~1 h;ir l'rinrn nm v;1d j;1g tidigarL' anfiirt ,1m L'lt '>yskm m.:d 

Prop. 1987188: 154 



utbyggda slutanviindarintyg som inn..:hiir att t'n köpar.: skall förbinda sig att Prop. I 987 /88: 154 
p<I bL'giiran bekriifta mottagandet av den materiel som omfattas av intygL'L 

16 Förenklingar i fråga om kontrollen över tillverk
ningen av krigsmateriel 

16.1 Bemyndigande att meddela föreskrifter om undantag 
från krav på tillverkningstillstånd i vissa fall m. m. 

Mitt förslag: RL'geringen bemyndigas meddela föreskrifter om undan
tag fran krav på tillv..:rkningstillstånd för sådan tillv..:rkning som 

bedrivs på uppdrag av den som har tillstånd att tillverka ifr~1gavarande 

materid. 
Tillverkare av krigsmateriel som liimnat uppdrag om si1dan tillverk

ning skall vara skyldiga att lämna uppgifter om detta. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 2 § lagen ( 1983: I03.+) om kontroll iiver 

tillverkningen av krigsmateriel, rn.m. fär- som jag tidigare sagt - krigsrnate

rid inte tillverkas hLir i riket utan tillsttind av regeringen, om inte annat följer 

av föreskrifter som har meddelats m..:d stöd a\· lagen. S<idant tillsti'tnd för 
meddelas endast svensk medborgare. svenskt handelsbolag i vilket int.: 

nf1gon av bobgsmannen iir kontrolbubjd:t som avsl's i lagen ( l 9S2:617) om 
utliindska förviirv av sv..:nska företag m.111. och SVL'nskt aktidmlag i \·ars 

bolagsordning intagits utHinningsförhehitll som avses i niimncla lag. OJ11 
siir ... kilda skiil föreligger, E1r dock tilbtirnd gö iiven {it annan. 

Regeringen harol·ksft bemyndigats J11eddcla frireskriftaom undantag fr;ln 
tilbtimdskravet dels för iindring och ombyggnad av skjutvapcn i fall som 

avse' i 2..! * vapenlagen ( 1973: 1176 ). dels för till\'crkning av enstaka 
skjutvapen o..:h av ammunition för till\'crkar..:ns eget bruk. 

Inom industrin fiirl·kornmcr att krigsmaterieltillverkare hcstiiller av un
dakverantör..:r t.cx. vissa kumpl1nenter eller Lklar som behiivs inom den 
egna tilln-rkningL'n. I syfte att skapa förenklingar p:1 omr;'iden diir detta iir 
111iijligt utan ;111 kontrollkrawn dtersiitts, hiir enligt min mening s!1dan 
till\'erkning som b..:dri\·s p;1 uppdrag ;1\· annan krigsmatnieltilh·crkarc i vissa 
fall kunna undantas fr:rn kravet pi"t tillsti111d fiir att till\·erka krigs111akriel. 
f<irutS:ittningl'n för ett st1dant undantag mi1ste dock \·ara att undL'rll'\ erantö

rcns produktion iir heg:riinsad till sftdan tillverkning ... 0111 hc,liills a\· annan 

krigsmalL'ricltillverkare, att dennes tillverkningstillsUnd 11rnfattar riitt att 

tillverka ifr;1ga\ arande matcril'I samt att uppgift....,kyldighet infiirs fiir 

uppdr:ig:sgi\·;1rcn att liimna uppgifter om \·ilL1 uppdr;1g om s!tdan tillvcrknin_!.! 
Sl'lll har liimnats. 

Jag fiirnrdar <1tt d..:t i lagcn lHn b.intwll a\· till\'crkningen a\· krigsmateriel. 

rn.m. tas in ett hc111yncligande för rcgi:ringcn att rneddd1 fiireskrifter nm 

~;idana undantag. Diirtill hiir skvldighet ;tliiggas tillverkare av krigsmateriel 

art, enligt de niirmarc föreskrifter som meddelas av regeringen. J;imna 

uppgifter om vilka uppdrag om till\'crkning som har liimnats [1! annan. 



16. 2 Undantag frän krav på deklaration om tillverkning eller 
försäljning 

Mitt förslag: Regeringen bemyndigas meddela föreskrifter om undan
tag från skyldighet för tillverkare av krigsmateriel liksom för försäljare 
av stuJan matericl 111.111. att lämna deklaration rörande den verksamhet 
för vilken tillstfmc\ har meddelats. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 6 * lagen om kontroll över tillverkningen av 
krigsmateriel. m.m. giillcr att tillverkare av krigsmateriel liksom försiiljare av 
krigsmateriel m.111. iir skyldiga att till KMI Himna deklaration ptt heder och 
"1111vete riirande den verksamhet för vilken tillst;ind har meddelats. I 
enlighL't med bemyndigande hiirnm har regeringen meddelat föreskrifter om 
1m:d \·ilka tidsintervaller deklarationerna skall liimnas och vad clcssa skall 
inneh(11la. 

De uppgifter som liimnas i deklarationerna. bl.a. tillverkad materiel. 
kvercrad. beställd nch importerad matl"rit>I samt uppgiftl"r om malL'riclcns 
art. kvantitl'l och viirclc utgör stommen för den tillsyn som KMJ utövar. 
Dessa uppgifter iir s;ilcdes a\" utomordentligt stor betydelse niir det gäller 
kontrollen a\" och tillsvnen över den berörda verksamheten. 

Skyldigheten att liimna deklaration omfattar var och en som har tillverk
nings! illsuind dlcr !i llstirnd al! försiilja ellerförmedla krigsmateriel m. m. Det 
iir emellertid ink meningsfullt att begiira deklarationer fri\n företag som inte 
akti\"l bedrin:r tillverkning dler försiiljning av krigsmateriel. .lag tiinker då 
niirmast p;'1 s.k. K-förerag som in!t' bedriver aktiv tillverkning och företag 
vars tillverkning av annat skiil ligger nere . .Jag menar diirfiir att sftdana 
1illsti1mbha\"art:' uttryckligt'll skall undantas frfm skyldighet att lämna dek
laration. 'Lir det g;i!Jn tillverkarL' 1Kh försiil_jare som bedriwr vcrbamhtt av 
ringa omfattning. t.cx. enskild person som har tillständ att ladda ammunition 
fi\r fiirsiiljning bör d<.:klarationsskyldighctcn begriinsas . 

.lag förordar att regeringen ges bemyndigande att meddela föreskrifter om 
undantag fr{tn skyldighet att l:imna deklarati~)ncr för fall som nyss sagt!';. 
Gt·nom att undanta angiv11<1 grupper fran deklarationsskyldig.het kan inspek
tionen.; kontroll knncentreras p~1 andra tillverkares och fi.irsiiljares verk

samhet. 

17 Organisatoriska frågor, m.m. 

17.1 Allmänt 

Det <1nkl1mmer pi1 regeringen att pröva iirenden om tillst<ind enligt lagen om 
klintroll över tillverkningen a\" krigsmateriel, m.m. liksom att fatta beslut i 
iirenden om utfiirsel a\· krigsmateriel. upplåtelse och övcrlätelse a\" riitt att 
ut.-1111 riket tilh crka krigsmateriel samt bedrivande av militärt inriktad 
utbildning a\" utliindsk 111L'dborgare. I fri1ga om utförseliirenden giiller dock 
all det statsritd som har till uppgift all föredra iirenden om utförsel av 
krigsmateriel f<'1r meddel;1 tillsti1nd i expPrtiirt'nden som inte a\·sn utförsel i 
större 1Hnfattning eller ~·ljest inte Lir av större vikt. 

Prop.1987/88:154 



I vissa fall har regeringen bemyndigat Yiss angiven myndighet att meddela Prop. 1987/88:154 
tillstiind eller förc>krifter i friiga om utförsel av 'kjutvapen nch d:inill 
hiirande ammunition friimst för anYiindning Yicl jakt. tiivling eller örning 

utum riket. 
KM! handhar ht'redningen a\· iirendcn som iir av bt.•skatfrnhct att knmma 

under regt'ringens priivning. P;i inspektionen ankommer oeksi1 att i egenskap 
av kontrollmyndighet utiiva kontroll (·i,·er den verksamhet för vilken tillst<ind 
l:imnats enligt_ lagen om kontroll i.iYer tillverkningen av krigsmateriel. 111.m. 

I viktigare :irenden om utförsel av krigsmateriel m. m. överlägger regering
en med utrikesn;imnclen (l 0 kap. 6 ~ regeringsformen). Som forum för ett 
mt'r löpande samri1d om krigsmaterielcxportärenclen inrättades är 1985 en 
niimnd med radgivande uppgifter. vars ledamöter är tillsatta på parlamenta

risk grund. 
Som tidigare anförts utsäg regeringen ar 1984 ett tekniskt-vetenskapligt 

diet med uppgift att biträda KMI vid hediimningen av frågor om klassificering 
av materiel. 

Sn111 jag n:irnnt inledningsvis tillkallades i ;1pril 1987 en siirskild utrL·dare 
med uppdrag att göra en administrativ iiversyn och utv:irdning av krigsmate
rielinspektionens_ verksamhet. L.'trecbren fick orks;! i uppdrag att. om 
resultatet av arbetet föranledde det. liimna förslag till hur handhavandet av 

tk uppgifter som ankommer-p<"i K\11 bör organiseras. 
Niir jag i det följande rl'dogör fi\r mina öven·iiganden i fr:iga 0111 den 

administrativa organisationen här det giiller hanterandet av iirenden inom 
krigsmaterielomr<"idet, gör jag det mot hakgrund av de överviiganden och 
förslag som denna utredning (KMJ-utredningen) presenterat. 

17 .2 Beslutande instans 

Mitt förslag: Regeringen skall iivcn i fortsättningen priiva iirenden om 
tillständ t'nligt lagen om kontroll över tillverkningt'n av krigsmateriel. 
m.m. liksom iirenden om tillstirnd enligt lagen om förhud mot utförsel 
av krigsmateriel, m.m. 

Det statsdd som har till uppgift att föredra ärenden som gäller 
utförsel av krigsmateriel skall oeksa fortsättningsvis priiva ärenden 
som inte avser utförsel i större omfattning eller som annars inte iir av 
större vikt. 

Regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter om utförsel av 
skjutvapen och ammunitilm till dem vidgas. 

KM I-utredningens förslag: Överensst:immer med mitt. 
Skälen för mitt förslag: Varje {w hancföggs i genomsnitt drygt 20 iirenden 

om tillstirnd att tillverka krigsmateriel eller tillst;rnd att bedriva försiiljnings
,·erksamhet 111.rn. inom krigsmaterielnmri1ckt. Summan inkluderar oc.ksii 

hl'-;lut n111 upphiirande av tillst{rnd. 
Antalet utfiirscl:irenden uppg:1r per i1r till L·a. 2 000. Regeringen priiv;ir 

kna)'pl Jt"it"I av dcss;1 iirenden. vilka nll1tsv;1rar ca 95 '·i d\" \"iirdet a\· utförd 



materiel. I merparten av utförseliirendena numerärt sett fattas sälcdes beslut Prop. 1987/88:154 
av utrikeshandelsministcrn. Dessa ärenden rör friimst utförsel av vissa 

reservdelar, vissa komponenter och returer samt utförsel av skjutvapen, 

främst jakt- och sportskyttevapen. 

När det gäller frågan om var prövningen av ärenden om tillstånd att 

tillverka krigsmateriel liksom att bedriva försäljnings- och förmcdlingsverk

samhet bör ligga, har diskuterats huruvida sådana ärenden eller vissa sådana 

ärenden hör avlyftas från regeringens ansvarsområde. I vissa fall, t. ex. i 

fråga om tillverkning av ringa omfattning, avgörs prövningen mera från 

lämplighetsöverväganden och kontroll- och säkerhetshänsyn än utifrån rent 

utrikes- och säkerhetspolitiska överväganden. 

Jag menar emellertid att merparten av de ärenden som rör tillverkning och 

försäljning av krigsmateriel iir s?1dana till sin karaktär att det inte utifran 

några synpunkter kan anses lämpligt att ansvaret för beslut i dessa iirenden 

ligger hos annan iin regeringen. Jag menar också att det inte är iindamålsen

ligt att göra någon uppdelning utifrån i"irendcnas art. Jag är säledes ense med 

KMl-utredningen att de iirenden jag här berört även i fortsättningen skall 

prövas av regeringen. 

KM I-utredningen har även överviigt frågan om en överflyttning till KMI av 

beslutanderiitten i iirenden om utförscltillst{md av den typ som för närvaran

de prövas av utrikeshandelsministern. I likhet med vad utredningen i denna 

del kommit fram till, menar jag att den nuvarande ordningen är rationell. 

HandHiggningstiderna är i allmiinhet mycket korta. Vinsterna med ett 

bemyndigande för KMI att besluta i vissa ärenden skulle i praktiken hli 

mycket begränsade. Jag menar ocksä att en stor del av dessa ärenden 

innehtilla inslag av politiska bedömningar som måste ankomma p{i den 

politiska ledningen. 

Niir det gäller utförsel av skjutvapcn anser jag dock, i likhet mo.:d 

utredningen. att fler typer av utförseliirenden iin vad som iir fallet i dag bör 

kunna överlämnas till polismyndighet för prövning. 

För niirvaranJe giiller i detta hiinseende att regeringen eller elen myndighet 

som regeringen bestämmt·r för meddela föreskrifter nm utförsel av enstaka 

skjutvapen och diirtill hörande ammunition samt av skjutvapen jiimte 

tillhörande ammunition för personligt bruk eller för anviindning vid jakt. 

tiivling eller övning utom riket. 

Regeringen har med .stöd av bemyndigandet utfärdat föreskrifter enligt 

vilka enskild person som är beriittigad att inneha skjutvapen för föra med sig 

vapnet jämte tillhörande ammunition utan tillsttmd vid utröa friin riket. 

Regeringen har därutöver överHimnat till p11lismyndighet att pröva fr<igor om 

utförsel för s:iväl enskild pers1rns riikning som fiir medlemmar i skytteför

bunds eller annan sammanslutnings räkning. om skjutvapnet jiimte diirtill 

hörande ammunition skall användas vid jakt, tävling clier övning utom riket. 

D;irtill har gencraltullstyrelsen bemyndigats att meddela föreskrifter om 

<"1terutfiirsel av jakt- och tävlingsvapen i vissa fall. 

Enligt min mening hör polismyndighet ocks<i anförtros uppgiften :ltt prii\·a 

iirenden om utförsel av skjutvapcn för enskild persons riikning iiwn i fall di1 

vapnet i fråga inte förs ut för att am·iindas vid jakt e.d .. lihnm iircnden om 

utförsel av skjutvapen för reparation. iiversyn eller liknamk·. Pli motsvaran- 60 



de siitt bör återutförsel efter sådan åtgiird hiir i landet priivas av poli,myndig- Prop. 1987/88: 154 

het. Bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter hör utformas i 

enlighet härmed. 

17 .3 En samlad berednings- och tillsynsorganisation inom 
regeringskansliet 

Min bedömning: Beredningen av ärenden om tillstånd att tillverka och 

försälja krigsmateriel m.m. liksom ärenden om beslut enligt lagen om 

förhud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. bör ligga på ett och samma 

organ. Detta organ. som bör vara KM!. hör också Sl)m hittills svara för 

kontroll över dem som har regeringens tillständ att tillverka. sälja eller 

förmedla krigsmateriel. 

KMI bör även fortsättningsvis ingå i regeringskansliet. 

KMI-utredningcns bedömning: Överensstämmer med min bedömning. 

Skälen för min bedömning: KM! inrättades under 1930-talet som en följd 

av dt? genom Nationernas Förbund initierade nedrustningsförhandlingarna i 

Geneve. En ökad kontroll från regeringarnas sida över vapenindu;trin skulle 

bidra till att förebygga nya krig. I den proposition som ligger till grund för 

1935 ars lag om kontroll iiver tillverkningen av krigsmateriel m.m. (prop. 

1935:89). vilken lag föregick den nu giillande. anfördes bl. a. att den tillsyn 

som kontrollen niidvändiggjorde borde utövas av en krigsmaterielinspektion 

som borde inordnas i regeringskansliet. Kontrollmyndigheten föreslogs 

förl:iggas till handelsdepartementet. till vilket departement handläggningen 

av iirenden rörande exportförbudet av krigsmateriel redan hörde. 

KM!. numera organisatoriskt inom utrikesdepartementets handelsavdel

ning. utgör dels en departementsenhet för beredning av tillstimdsiirenden. 

dels en myndighet som utövar kontroll enligt tillverkningslagen. 
KM I-utredningen har stiillt frågan huruvida en uppdelning av KM! borde 

göras som skulle innebiira att ett organ bereder iirendena enligt h<lde 

tillverkningslagen och utförsellagen medan ett annat organ svarar för 

tillsynen enligt tillverkningslagen. En annan lösning skulle kunna vara att 

beredningen av utförseliirendena och andra ärenden som faller under 

utförselbestiimmelserna ligger på ett organ och verksamheten enligt lagen 

om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. m.m. - således ~iven 

kontrollen över tillståndshävarnas verksamhet - åvilar ett annat organ. 

Beredningen av tillståndsiirendena och kontrollen enligt tillverkningsla

gen kriiver emellertid. som utredningen framhåller. ett mindre omfattande 

arbete iin beredningen av utförseliirendena. Ett skiljande av den ena eller 

bilda funktionerna enligt tillvcrkningslagen skulle knappast innebära nt1gon 

förenkling som skulle underliitta beredningen av utförselärcnden. Erfaren

heten visar t\'iirtom - som utredningen ocks{1 kommit till - att de olika 

delarna av krigsmaterielinspektionens nuvarande verksamhet med fördel 

kompletterar \'aranclra. 

En uppdelning av am;varet mellan tv[1 organ enligt funktion..:rna beredning 
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och tillsyn - alternativt enligt tillämpningsområdena för tillverknings- resp. Prop. I 987/88:154 

utförsellagen - skulle dessutom fordra ett betydande samarbete mellan dessa 

organ och sannolikt leda till dubbkringar i \'erksamhetcn. Även fr;in den 

utg;]ngspunktcn anser jag att det lir en fördel om \'erksamhctcn kan h[tllas 

samman inom en organisation. 

Jag menar alltsä att KMI även i fons:ittningcn skall handliigga iirt•nden 

enligt b::"icle tillverkningslagen llCh utförsellagen och diirvid s\·ara för s:h äl 

beredning som tillsyn. 

I likhet med utredningen finner jag inte heller skäl att förorda någon 

ändring i KMl:s organisatoriska stiillning. t. ex. på det sättet att beredningen 
av iircndcn liksom tillsynsfr{1gorna liiggs pi1 ett friin regeringen frisl<"1ende 

organ. För fortsatt beredning inom regeringskansliet talar framför allt det 

frirh~tllandet att alla mer omfattande lircnden som regel innehCtller viktiga 

politiska och principiella fdgor som p[t niignt stadium mi1stc a\'giiras a\· 

regeringen. Det iir en fördel att de bcriirda delarna a\' regeringskansliet finns 

med i beredningen redan fritn biirjan och kan bidra med fakta och 

synpunkter. Genom denna lHdning för beredningen, som syftar till en 

totalbediimning mpt bakgrund av S\'L'llsk s:ikerhetspolitik och v{1rt förhiillan

de till andra Wnder, ett allsidigt inneh;ill. 

Sk:ilcn för beredning inom regeringskansliet ffir enligt min mening en ökad 

tyngd mot bakgrund av de förslag till sbrpt kontroll a\' krigsmatcridexpor

ten som jag har förordat i det föregående. 

17.4 Personella resurser hos KMI-finansiering 

17 . .J. I Personella resurser 

Kraven pit 1\:1\11 har likat väsentligt under senare [1r. De förslag till skiirpt 

kontroll som jag nu förordar kommer att medföra ytterligare arbetsuppgifter 

för inspektionen. Vid utgången a\' budgeti'iret 1986/87 omfattade personal

planen för KMI fem tjiinster. varav en för krigsmaterielinspektör samt två fiir 

handHiggare. Därutöver tjiin~tgjorde ytterligare en handliiggare pi1 en 

tillfälligt inriittad tjiinst. 

Som K\11-utredningcn - och även utredningen om S\'cnsk utlandsverk

samhet pit krigsmaterielomriidet - framh~1llit är det viktigt att olika slag av 

kompetens _iir företriidd inom inspektionen. Självfallet bereds ärendrn inom 

krigsmaterielomr<ldct gemensamt med andra delar av departementet och 

regeringskansliet i övrigt. Detta giiller siirskilt utrikesdepartementets politis

ka a\'dclning och försvarsdepartementet. KMI mf1stc emellertid sjiilv ha 

omfattande sakkunskap pi\ dessa omr:1den. liksom sakkunskap i förvalt

ningsrättsliga och andra juridiska fri1gor. 

Befattningen som krigsmaterielinspektör inriehas för niirvarande av en 

högre tj[insteman med heskickningsehds erfarenheter. Regeringen h<tr 

ocks[1 under den gångna hösten inriittat två nya tjiinstcr vid inspekiinncn. 

dels en tj;1nst på chcfslöncplanet för militär r[1dgi\'arc som för niirvarande 

innehas a\' en högre militiir. dels en tjiinst som handläggare inom lönefiilt 

;-.J 24 - N 28. Bcriiknade kostnader hiirför har angivits i budgetpropPsitionen 

för budgetfact 1988/89 (pwp. 1987!88: 100. bil. 5). 



17. 4.2 Finansiering 

Mitt ställningstagande: Någon ändring av finansieringen av KtvlI:s 

verksamhet och organisation föreslås inte .. 

KMI-utredningens förslag: Expeditionsavgifter för utfärdade tillstånd 

bibehålls medan verksamheten i övrigt täcks med statsmedel. 
Skälen för mitt ställningstagande: Kostnaderna för KMI :s organisation och 

verksamhet bestrids genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel samt 

genom expeditionsavgifter främst för tillstånd till utförsel av krigsmateriel. 

De avgifter som tas ut från tillverkare av krigsmateriel och som tillförs 
statskassan direkt utgår efter visst - för samtliga tillverkare lika - förh<lllan

de till det fakturerade viirdet av försåld materiel (~ §lagen om kontroll över 

tillverkningen av krigsmateriel. m.m.). 
Kostnaderna för verksamheten, som går över statsbudgeten. utgörs till 

större delen av löner och lokalkostnader. 
Finansiering av statlig verksamhet täcks i vissa fall med avgifter från 

berörda intressegrupper. När det gäller KMI :s verksamhet daterar sig denna 

ordning från inspektionens tillkomst år 1935. Skäl att frångå denna ordning 

föreligger enligt min mening inte. Jag anser sålunda att nuvarande ordning 

bör bestå. 

17.5 Förbättrade rutiner för beredningsarbetet inom KMI 

Under senare år har det bedrivits ett intensivt arbete med att förbättra 
rutinerna för handläggningen av ärenden inom KMI. En väsentlig del häri är 
datorisering av registerföringen. I registret ingår bl.a. grunduppgiftcr om 
tillverkning och export och uppgifter som tillverkare och försäljare är 
skyldiga att lämna inom ramen för tillsynsverksamheten, dvs. uppgifter om 
beställd, importerad och levererad materiel m.m. samt data om beviljade 
tillstånd. 

Genom datoriseringen har den statistiska behandlingen av uppgifterna 
blivit snabbare och effektivare. Härigenom möjliggörs också en snabb 
uppföljning av utförseltillstånd sett i relation till faktiska leveranser. Ett ökat 
uppgiftslämnande från berörd industri ställer krav på en effektiv hantering. 
Databehandlingen av uppgifterna kommer att underlätta identifieringen av 
uppkommande frågor rörande t.ex. viss export eller vissa leveranser. 

Datoriseringen gör det också möjligt att frigöra resurser för annan verksam
het inom inspektionen. 

Tillstånd till utförsel meddelas vanligen för viss tid, i allm~inhet ett är. I 
vissa fall omfattar ett tillstånd flera sändningar. Det iir en uppgift för 

tullmyndighet att på tillståndet avräkna den faktiska utförseln vid varje 

utförseltillfälle. I de fall ett tillstånd omfattar stora kvantiteter materiel eller 

materielen är heterogen. har regeringen - inom ramen för utvecklingen av 

förbättrade rutiner - i sina tillståndsbeslut uppdragit åt KMI att för viss eller 
vissa leveranser utfärda särskilda utförselbevis för viss kortare tid. Bevisen 

skall företes för tullmyndighet och återsändas till KMI efter verkställd 
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leverans för avräkning mot regeringens beslut. Genom denna ordning Prop. 1987/88:154 
minskar riskerna för missbruk av tillst{111d som omfattar t. ex. stora 
kvantiteter materiel. 

Jag har tidigare omnämnt vikten av en nära kontakt mellan KMI och 

företrädare för tullmyndigheterna. 

En viktig uppgift för KMI är- som jag tidigare nämnt- att föra ut kunskap 

om gällande regelverk. Det iir utomordentligt angeläget att de som iir 

sysselsatta inom krigsmaterielindustrin har god kännedom om gällande 

regler och de syften som ligger bakom dessa. Inom KMI har därför initiativ 

tagits till att såväl genom besök hos industrin som genom att ge ut allmiinna 

d1d nå ut till den berörda industrin och dess anställda med nödvändig 

kunskap om det svenska rcgelsystemet. 

18 Rådgivande nämnden för krigsmatericlcxport
frågor-ökad insyn i frågor som rör 
krigsmaterielexport 

18.1 Rådgivande nämnden för krigsmatericlcxportfrågor 

Export av krigsmateriel liksom andra tillståndsfrågor aktualiserar ständigt 

problem av principiell karaktär. Tillståndsprövningen innebär ofta en 

synnerligen grannlaga uppgift. Mot bakgrund av att det inte är möjligt att 

utforma riktlinjerna för tillstfmdsprövningcn så att alla svtirigheter i tilliimp

ningcn kan undanröjas, är det naturligt att prövningen av de enskilda 

ärendena tillmiits sär,kild betydelse. Enligt JO kap. 6 ~regeringsformen skall 

regeringen i utrikesiirenden av större vikt överlägga med utrikt:Snämnden 

före avgörandet. om sii kan ske. Vissa ärenden rörande krigsmateriel är 
sådana att överläggning med utrikesniimnden iiger rum. Även om sådana 

överläggningar inte bedöms erforderliga. har det likviil ansetts önskviirt att 

prövningen av vissa enskilda iirenden ges en bredare förankring än i 

regeringen. Till detta ändamål beslutade riksdagen år 1.984 på grundval av 
propositionen l984/85:82 om ökad insyn och samråd i frägor som rör 

krigsmaterielexport att en radgivande nämnd i krigsmatcriclexportfrågor 

skulle inrättas (UU 1984i85:5, rskr. 61 ). 

Nämnden. som hestar av sex ledamöter tillsatta på parlamentarisk grund. 

inledde sin verksamhet i februari 1985. Nämndens uppgift iir att lämna råd i 

enskilda krigsmaterielexportfrågor. Den sammantriider vanligtvis varje 

m~mad på kallelse av krigsmaterielinspektören. som också leder sammantrii

dena. Det ankommer p<'1 inspektören att redovisa samrådet till det föredra

gande statsrådet. 

Niimndens tillkomst har inneburit att omfattningen av de iirenden som 

görs till föremål för ökat samråd har brcddab. Genom de relativt tiita, 

regelbundna sammanträdena för elen rådgivande nämndens ledamöter ocksi:i 

en fortlöpande insyn i regeringens handläggning av de frftgor som rör 

krigsmaterielexport. 

Också frågor som kan komma att aktualiseras p:l grund av de nya regler av 

förbudskaraktiir som jag förordat i det föregående bör göras till föremt1l för 

samråd i nämnden. 



Bl.a. mot bakgrund av att nämnden hiirigenom kan förutses tas i anspråk i Prop. I 987/88: I 54 
större omfattning än vad som hittills har varit fallet. menar jag att 

arbetsformerna fortlöpande bör förbättras och effektiviseras. Atgärder i 

detta hänseende har redan genomförts. 

18.2 Insyn i frågor som rör krigsmaterielexport m.m. 

Ett par remissinstanser har tagit upp frågan om ökad insyn och öppenhet 

kring krigsmaterielexporten. 

Till detta vill jag säga följande. 

Det är självfallet önskvärt att informationen om krigsmaterielexporten ges 

offentlighet så långt detta är möjligt med hänsyn tagen till de intressen som 

måste skyddas av sekretess. Strävan milstc vara att krigsmaterielexporten ges 

en så stor öppenhet som möjligt med hänsyn till sekretesskraven, såväl i 

Sverige som intcrn"ationcllt. 

Ett stort steg mot ökad öppenhet togs {ir 1985 genom den ordning som då 

inleddes och soin innebär att regeringen varje år till riksdagen redovisar 

uppgifter på årsbasis om den svenska krigsmaterielexporten. 

Regeringen har öwrliimnat sådana skrivelser med redovisningar av 

krigsmaterielexporten för åren 1984-1986. Redovisningarna omfattar uppgif

ter om bl.a. antalet utförseltillstånd, försåld krigsmateriel i säviil löpande 

som fasta priser, faktiska leveranser ocks{1 i löpande och fasta priser, 

materielens fördelning i fr{1ga om viirdet av exporten fördelat pit huvudområ

den, geografisk spridning samt fördelning av exporten på angivna Hinder. 

Dessutom har uppgifter liimnats om försäljning av tillverkningsriitter samt i 

fråga om de större cxporterandc företagen. Regeringen har dock inte kunnat 

offentliggöra sammansättningen av den export som g{tr till varje enskilt land 

eftersom utlämnande av s;idana uppgifter skulle kunna skada vårt lands 

förbindelser med det landet. Av samma skäl har regeringen i flera fall diir 

fråga om utlämnande varit aktuell inte kunnat offentliggöra enskilda beslut 

om utförsel av krigsmateriel. 

Enligt min mening har insynen genom de åtgärder regeringen har vidtagit 

breddats väsentligt. Detta innebär emellertid inte att öppenheten inte kan 

förbättras ytterligare. Fdgor som dessa är ständigt aktuella. Fortlöpande 

görs alltjämt ansträngningar för biittre insyn i fr!tgor som rör krigsmaterielex

port. 

19 Sanktionsbestämmelser m. m. 

Mitt förslag: Övertriidelser av det utvidgade förbudet att uppl<"lla eller 

iiverli1ta rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. att inga tilliigg~av

tal. m.m. och att ingt1 avtal med ni1g:on utom riket om all för dennes 

räkning utveckla krigsmateriel eller metod för framstiillning: av s{1dan 

materiel samt av ett f<"irbud att Yidta marknadsförings:Hgiird skall i 

ansvarsh;inseende jiimsttillas med \'ad snm för niir\'arande g:iller i 
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fråga om upplåtelse och överlåtelse av tillverkningsrätt och anordnan
de av militärt inriktad uthildning av utländsk medborgare. 

En särskild straffskala införs för hrott mot föreskrifterna om 
redovisningsskyldighet och underrättelseskyldighet i fråga om mark
nadsföring och mot föreskrifterna att lämna uppgifter om utländskt 

ägande i utländska rättssubjekt samt för brott mot föreskrifter, villkor 

eller kontroll- och ordningsbestiimmelscr som har meddelats med 
stöd av lagen liksom i fråga om oriktigt uppgiftsliimnande vid 

fullgörande av skyldighet att lämna redovisning, underrättelser eller 

uppgifter som nyss sagts. 

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt förslag. 

Utredningen har även föreslagit en särskild åtalsprövning i fråga om brott 
mot föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen och brott 

som innefattar oriktigt uppgiftslämnande (se hetänkandct s. 105). 

Remissinstanser: RÅ anför såvitt avser en bestämmelse om särskild 
åtalsprövning att en sådan kan vara motiverad d:l fråga är om lagstiftning som 

är långtsyftande och vars utrikespolitiska konsekvenser är svåra att över

blicka men knappast för hithörande fall som i stor utsträckning synes ta sikte 

på förseelser av ordningskaraktär. RÅ hänvisar också till den föreslagna 

föreskriften att undanta ringa fall från ansvar (se remissammanställningen 
s. 118). 

Skälen för mitt förslag: Överträdelser av det utvidgade förhudet att utan 
tillstånd av regeringen upplåta eller överlåta rätt att tillverka krigsmateriel 
utom riket, att träffa avtal om tillägg till eller ändringar av sådana avtal 

liksom att ingå avtal med utländsk part om att för dennes räkning utveckla 
krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel hör i ansvars
hänseende jämställas med överträdelse av nuvarande förbud mot kunskaps
överföring och anordnande av militärt intriktad utbildning av utländsk 
medhorgare. Detsamma hör gälla överträdelse av förbud att vidta viss 
marknadsföringså tgärd. 

Brott mot förbuden bör medföra ansvar om gärningen skett uppsåtligen 
eller av grov oaktsamhet. I likhet med vad som gäller för hrott mot nuvarande 
lag bör dock inte dömas till ansvar i ringa fall. 

Liksom vad som gäller i fråga om brott mot nuvarande föreskrifter, bör en 
straffskala finnas för grova brott. 

En särskild straffskala bör införas för överträdelser av föreskrifter om 

redovisnings- och underrättelseskyldighet i fråga om marknadsföringsåtgär
der och av föreskrifter om uppgiftsskyldighet i fråga om ägande i utländska 

rättssuhjekt samt av föreskrifter. villkor eller kontroll- eller ordningshestäm

melser som har meddelats med stöd av lagen liksom i fråga om oriktigt 

uppgiftslämnande vid fullgörande av redovisnings-, underrättelse- och upp
giftsskyldighet. Såväl uppsåtligt som oaktsamt handlande bör kunna föranle

da ansvar. I enlighet med vad som föreslagits av lagrådet (s. 133) hör dock 

inte dömas till ansvar i ringa fall. I likhet med vad som gäller i fråga om 

motsvarande uppgiftsskyldighet enligt lagen om kontroll över tillverkningen 

av krigsmateriel, m.m., bör strafflatitudcn sättas till böter eller fängelse i 
högst sex månader. 

Prop. 1987/88:154 
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När det gäller frågan om en särskild åtalsprövning av regeringen eller den Prop. 1987 /88: 154 
myndighet som regeringen bestämmer är jag ense med RÅ om att något 
behov av en sådan bestämmelse inte föreligger. Jag vill dock understryka att 
ett åsidosättande av t.ex. ett villkor eller en kontrollhestämmclse som har 
meddelats i samband med tillståndsgivning kan vara av stor betydelse och 

förorsaka vittgående konsekvenser. Detsamma kan gälla t.cx. oriktigt 
uppgiftslämnande. 

20 Ikraftträdande m. m. 

Jag föreslår att den nya lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m. 

skall träda i kraft den l juli 1988 och att den nu giillande lagen upphävs vid 
samma tidpunkt. På förslag av lagrådet bör den nya lagens bestämmelser 

tillämpas även för tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmel

ser (s. 133). 
Den nya lagen medför en ändring i lagen om rättsprövning av vissa 

förvaltningsbeslut. Denna ändring liksom de föreslagna ändringarna i lagen 

om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. m. m. bör träda i kraft vid 
samma tidpunkt. 

21 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu anfört har inom utrikesdepartementet uppr:ittats 

förslag till 
1. lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m .. 

2. lag om ändring i lagen ( 1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av 
krigsmateriel, m.m., 

3. lag om ändring i lagen ( 1988:000) om rättsprövning av vissa förvaltnings
beslut. 

Det under 3 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 
justitiedepartementet. 

Förslagen har, som har framgått, granskats av lagrådet. 

22 Specialmotivering 

22.1 Förslaget till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, 
m.m. 

Inledande bestämmelser 

I § 

I denna lag finns föreskrifter om förbud mot 
I. utförsel av krigsmateriel. 
2. upplåtelse och överi{itelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. 
3. avtal med någon utom riket om utveckling av krigsmateriel och metod 

för framställning av sådan materiel. 
4. bedrivande av militärt inriktad utbildning inom riket av utländsk 

medborgare, och 
h7 



5. marknadsföring av krigsmateriel. Prop. 1987/88:154 
I lagen ( 1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. m.m. 

finns föreskrifter om kontroll över tillverkning av krigsmateriel och tillhan-
dahållande av krigsmateriel. uppfinning avseende krigsmateriel och metod 
för framstiillning av sådan materiel. 

Regeringen meddelar föreskrifter om vad snm skall avses med krigsmate
riel enligt denna lag. 

I första stycket anges lagcfö tillämpningsområde. 

I andra stycket erinras om att föreskrifter om kontroll iiver tillverkning av 

krigsmateriel och tillhandah{tllande av krigsmateriel. uppfinning avseende 

krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel finns i lagen 

( 1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. m.m. 

Tredje stycket. som har utformats i enlighet med. lagrådets förslag (s. 132). 

innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vad 

som skall avses med krigsmateriel enligt lagen. Best;immelsen har sin 

motsvarighet i 5 § i nuvarande lag. 

Utförsel av krigsmateriel 

2 § 

Krigsmateriel får inte föras ut ur riket utan tillstirnd av regeringen, om inte 
annat följer av denna lag eller annan författning. 

I ärenden som inte avser utförsel i större omfattning eller som i övrigt inte 
är av större vikt för det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om 
utförsel av krigsmateriel pröva frågor om tillstånd enligt första stycket. 

Paragrafens första stycke motsvarar l § i nuvarande lag och sltir fast att 

krigsmateriel inte får föras ut ur riket utan tillstånd av regeringen. om inte 

annat följer av denna lag eller av annan författning. Sålunda finns i 17 S 
vapenlagen ( 1973: 1176) bestämmelser om utförsel frän riket av skjutvapen 

utan utförseltillstånd. 

Vid prövning av framst;illning om tillstånd till utförsel skall överväganden 

ske med utg[mgspunkt i de riktlinjer som gäller i .fråga om export av 

krigsmateriel (avsnitt 6). 

Innehållet i andra stycket är överfört från 4 § i nuvarande lag. Denna 

ordning som ti!Higger ett enskilt statsr{1d rätt att besluta i enklare ärenden och 

som har varit rådande under en lång följd av är och därvid visat sig vara i hög 

grad ändamålsenlig är till stor del betingad av praktiska skäl. Även 

tidsmässiga faktorer spelar in. I många fall fordrar nämligen en dispensansö

kan i ärenden av nyssnämnt slag omedelbara åtgärder. 

Det bör hiir framhållas att konstitutionsutskottet år 1977 granskat fragan 

om be~lutanderätten och därvid särskilt omnämnt enskilt statsräds beslutan

deriitt i ärenden som gäller export av krigsmateriel. Utskottet uttalade bl.a. 

att granskningen inte gett anledning till erinran mot de beslut varigenom 

statsråd bemyndigats avgöra visst ärende eller viss grupp av ärenden (KU 

1976177:44 ). 



Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm.mer får meddela 
föreskrifter om utförsel av 

l. skjutvapen och tillhörande ammunition för en.skild persons räkning 
samt av skjutvapen och därtill hörande ammunition för anvilndning vid jakt. 
tävling eller övning utom riket, 

2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd, 
3. skjutvapen som införts till riket för i'itgärd som avses i 2. 
4. sådana jakt- och tiivlingsskjutvapen och tillhörande ammunition som 

har förts in till riket i enlighet med bestämmelserna i 16 * 2 vapenlagen 
( l 97 .'\:1176). 

Som anförts i avsnitt 17.2 gäller för närvarande att regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om utförsel 

av enstaka skjutvapen och därtill hörande ammunition samt av skjutvapen 

jämte tillhörande ammunition för personligt bruk eller för användning vid 

jakt. tävling eller övning utom riket. 

Föreskrifter härom finns i förordningen (l 982: 1062) om förbud mot 

utförsel av krigsmateriel, m.m. 

Förevarande paragraf innehåller ett mer specificerat bemyndigande för 

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrif

ter dels om utförsel av skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild 

persons räkning, dels om utförsel av skjutvapen och därtill hörande 

ammunition för användning vid jakt, tävling eller övning utom riket och dels 

för utförsel av skjutvapen för reparation, översyn eller liknande åtgärd 

liksom för återutförsel efter sådana åtgärder. 

Dessutom innehåller paragrafen ett bemyndigande <itt meddela föreskrif

ter om utförsel av sådana jakt- och tävlingsskjutvapen med tillhörande 

ammunition som har förts in till riket i enlighet med bestämmelserna i 16 § 2 

vapenlagen (1973: 1176). dvs. jakt- eller tävlingsskjutvapen med tillhörande 

ammunition som har införts hit av nordisk medborgare för tillfällig använd
ning vid _iakt eller tävling i riket. 

Upplåtelse och överlföelse av rätt att utom riket tillverka 
krigsmateriel, m.m. 

4 * 
Avtal som inncbiir upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka 
krigsmateriel för inte utan tillstånd av regeringen ingås här i riket och inte 
heller utom riket av svensk myndighet, svenskt företag eller den som är 
bosatt eller stadigvarande vistas hiir. 

Det lagrådsremitterade förslaget riktade sig till var och en som avser att 

uppl:ha eller överlilta en rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. P{i förslag 

av laKrädet (s. 132-133) har paragrafen begränsats till avtal. som ingås här i 

riket eller utom riket av svensk myndighet. svenskt företag eller elen som är 

bosatt eller stadigvarande vistas här. 
Bestiimmelsen, som har behandlats i avsnitt 11.1. omfattar inte bara 

upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter som <\!njuter legalt skydd, t.ex. i 

Prop. 1987/88: 154 
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form av patent, utan även varje sådan licensgivning som innebär ett Prop. 1987/88: 154 

tillhandahållande av sådant tekniskt underlag e.d. som utgör en förutsättning 
för mottagaren att starta en egen tillverkning. 

Med rätt att tillverka krigsmateriel avses sålunda det medgivande som 

genom ett avtal liimnas en motpart att utnyttja viss rätt eller att i enlighet med 

av upplåtaren eller överlåtaren tillhandahållna tekniska underlag, såsom 

ritningar. beskrivningar o.d .. tillverka viss krigsmateriel. I de tekniska 

underlagen kan ingå upplysningar om uppfinningar och metoder, konstruk

tions- och kontrollföreskrifter, beskrivningar av arbetsprocesser m.m. 

Avtal med någon utom riket om att för dennes räkning utveckla krigsmateriel 
eller metod för framställning av s{idan materiel får inte utan tillst1rnd av 
regeringen ingås här i riket och inte heller utom riket av svensk myndighet, 
svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas här. 

Paragrafen. som har utformats s{i som lagrådet föreslagit i sitt yttrande (s.133), 

har behandlats i avsnitt 11.2. Där har jag också angett vilka överväganden 

som hör ligga till grund för prömingen. Med någon utom riket förstås såväl 

fysiska personer med hemvist utom riket som juridiska personer som är 

bildade enligt lagen i en främmande stat liksom främmande stater och 

myndigheter i sådana stater. 

Med utveckling av krigsmateriel förstås den verksamhet som bedrivs för 

att t.ex med hj~ilp av en kravspecifikation utforma ett tekniskt underlag för 
produktion av krigsmateriel. Med en metod för framställning av krigsmate

riel avses det underlag som behövs för att framställa materiel på ett specifikt 

s~itt. 

6 § 

Avtal om tilliigg till eller ändring av avtal som innebär upplåtelse eller 
överlföelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel får inte ingås utan 
tillstånd av regeringen. om tilliigget eller iindringen avser 

l. den materiel som får tillverkas. 
2. rätt att vidareuppliita eller vidareöverlåta rätten att tillverka krigsmate

riel till n[1gon annan. 
:\.rätt att tillhandahälla krigsmateriel till mottagare som inte angivits i det 

ursprungliga avtalet, 
..f. förliingning av avtalets giltighetstid. eller 
5. bestämmelser om sekretess. 

Paragrafen. som behandlats i avsnitt 11.3, anger att tillägg till avtal genom 

vilket rätten att tillverka krigsmateriel utom riket upplåtits eller överlåtits 

eller ändring av sädant avtal inte för göras utan tillstånd av regeringen i vissa 

fall. 

Sålunda skall varje tilliigg till eller lindring av tidigare avtal som rör den 

materiel som far tillverkas underkastas regeringens prövning. Detta kant.ex. 

rnra fallet om parterna avser att utöka omfattningen av den krigsmateriel 

som för tillverkas eller precisera omfattningen av en tillverkningsrätt med 
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avseende på materielen·. Hit hör också ändringar eller tillägg som avser Prop. 1987/88: 154 

åtaganden att förse licenshavaren med uppdaterad kunskap i fråga om 

materielen. 
Likaså skall tillägg eller ändringar som innebär att licenshavaren får rätt att 

i sin tur upplåta eller överlåta tillverkningsrätten till någon annan prövas av 

regeringen. 
Samma gäller klausuler som innebär rätt för en licenshavare att t.ex. 

försälja licenstillverkad materiel till mottagare som inte angivits i det 

ursprungliga avtalet. Detta kan gälla försäljning på export till annat land eller 

försäljning till annan användare i mottagarlandet. 

Inte heller får tilläggs- eller ändringsavtal som avser förlängning av det 

ursprungliga avtalets giltighetstid träffas utan tillstånd av regeringen. Om 

däremot ett avtals giltighetstid förlängs enligt i avtalet stipulerade förläng

ningsklausuler. innebär inte detta att regeringens tillstånd krävs. 

Slutligen får inte heller tillägg eller ändringar som avser sekretessbehand

lingen av information företas utan regeringens tillstånd. 

Militärt inriktad utbildning 

7 § 

Militärt inriktad utbildning av utländsk medborgare får inte bedrivas inom 

riket utan tillstånd av regeringen. 

Första stycket gäller inte 
I. utbildning som anordnas av staten, 
2. utbildning som anordnas i samband med försäljning av krigsmateriel 

eller med anställning i företag för tillverkning av sådan materiel. 

Paragrafen motsvarar 3 § i den nuvarande lagen. f paragrafens första stycke 
föreskrivs att militärt inriktad utbildning av utländsk medborgare inte får 

bedrivas inom riket utan tillstånd av regeringen. 
Som angetts i prop. 1981/82:196 bör allmänt sett utbildning som avser 

sådant handhavande av krigsmateriel som har samband med en möjlig 

stridsinsats vara att hänföra till begreppet militärt inriktad utbildning. 
Vägledning torde också kunna hämtas genom en jämförelse med vad son~ 
ingår i undervisningen vid en skola av sedvanlig typ och en skola av militär 

art. 

I andra stycket första punkten anges att förbudet inte gäller utbildning som 
anordnas av staten. Statliga bolag - som är självständigajuridiska personer -
är alltså inte undantagna från förbudet. 

Till skillnad från den nuvarande bestämmelsen undantar förevarande 

paragraf inte sådan utbildning som står under tillsyn av skolöverstyrelsen 

eller universitets- och högskoldimbetet och som sker i enlighet med läroplan 

eller utbildningsplan som har fastställts av någon av dessa myndigheter. 
Skiilet hiirtill är att de förändringar i fråga om fastställandd m· studieplaner 

för högskolan som regeringen avist:rat i budgetpropositionen ( 1987/88: 100, 

bil. I 0) skullt' komma ;:itt medföra ändringar vad avser nu angivna undantag. 

Mot bakgrund av att sådan utbildning som med stöd av nuvarande 

bestämmelser är undantagen tillståndskravet knappast torde förekomma, 71 



menar jag att ifragavarande undantag bör slopas. Skulle militiirt inriktad Prnp. 1987/88:154 
utbildning nv utländska medborgare förekomma i t.ex. kommunal regi, är 
sMedes sädan utbildning inte undantagen enligt förevarande paragraf. 

J anilra strcket andra.punkten anges att utbildning som anordnas i samband 
med försäljning av krigsmateriel eller med anstiillning i företag för tillverk
ning av sadan materiel inte omfattas av förbudet. 

Vid prövning av ansökan om tillstånd att bedriva s{1dan utbildning som det 
här iir fråga om hämtas stöd i de riktlinjer som gäller för export av 
krigsmateriel. Huvudprincipen iir att tillstimd till militiirt inriktad undervis
ning inte bör meddelas om undervisningen riktar sig till medborgare i land till 
vilket export av krigsmateriel fr<1n Sverige ej skulle komma i fråga. I de fall 
undervisningen riktar sig till medborgare i olika länder mäste en sammanta-

, gen bedömning göras av lämpligheten av att undervisningen tillåts. 

Marknadsföring av krigsmateriel 

8 § 

Den som h<H tillstimd enligt 2 eller 3 * lagen ( 1983: 1034) om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel. m.m. samt svensk statlig myndighet som 
bedriver motsvarande verksamhet skall. i den ordning som regeringen 
förcskriwr 

I. liimna redovisning till regeringen om de liinder utanför S\·erige i vilka 
marknadsföring av krigsmateriel bedrivs. vilka bestiimda mottagare som 
marknadsföringen riktar sig till och vilken materiel marknadsföringen avser. 

2. liimna underriittelsc till rq:ningen 
a) innan anbud liimnas om försiiljning eller annat tillhandahttllande av 

krigsmateriel till nagon utom riket. 
b) innan anbud liimnas om uppbtclsc el kr ii\·crbtelse a\· riitt att ut<llll riket 

tillverka krigsmateriel. 
c) innan avtal ingi1s om fiirsiiljning eller annat tillhandahallande a\· 

krigsmateri.:·I till nt1gon uwm riket. 
Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från redovisningsskyl

dighet och underrättelseskyldighet som avses i första stycket. Regeringen far 
ticks{1 i enskilda fall medge undantag frim s{1dan r.:-dovisnings- och underriit
telscskyldighet. 

Som angetts i avsnitt JO har begreppet marknadsföring en vidstriickt 
innebörd. Enligt förarbetena till marknadsföringslag.:-n ( 1975: 1418) ligger i 
b.:-greppet att det skall vara fräga om ätgärder som syftar till att friimja 
avsiittning av varor och tjiinster och andra ny.ttigh.:-t.:-r. Hit hiir framställning
ar som vänder sig till allmiinheten eller en viss grupp av intressenter. Termen 
täcker ocks:'t åtg:ird.:-r som iir inriktade p:I enskilda. 

Paragrakns fiirsla stycke föreskriver skyldighet dels för den Slllll har fatt 

n;geringcns tillständ enligt 2 eller 3 * lagen ( 1983: I 034) om ktintroll öv.:-r 
tillverkningen av krigsmatcri.:-1. m.m .. dvs. innehavare av tillverk1iingstill
stånd eller den som har tillst:md att försiilja krigsmateril'i m.m., dels för 
svenska qatliga mvndigheter som bedriver motsvarande verksamhet att 
liimna redovisning om de liinder utanför Sverige i vilka marknadsföring av 
krigsmateric:l h.:-drivs. ,·ilka best;imda mottagare som marknadsföringen 
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riktar sig till samt vilken materiel marknadsföringen avser. Genom angivna Prop. 1987 /88: IS.+ 

precisering framgt1r att redovisning skall Himnas endast i den omfattning 

marknadsföringen riktar sig till hestämda mottagare. Hiirigenom utesluts 

såkdes marknadsföring som riktar sig till en obestämd krets. t.ex. i form av 

annonsering. Redovisningen iir avsedd att ge en bild av företagens och 

myndigheternas marknadsföring av krigsmateriel utom riket. 

Uppgifterna hör lämnas fortlöpande. Det hör vara en uppgift för 

regeringen att meddela föreskrifter om med vilka tidsintervall redovisning 

skall lämnas. 

Tillsti111dshavare och statliga myndighder som nyss sagts är enligt he~täm

melsen vidare skyldiga att lämna undcrriittelsc till regeringen innan anbud 

liimnas om t.ex. försäljning av krigsmateriel och llm uppl{1telse eller 

överlåtelse av tillverkningsrätt avseende sädan materiel. Sådan underrättelse 

skall ocks<'1 liimnas innan avtal ingt1s om försäljning av krigsmateriel eller 

annat tillhandahällande till någon utom riket. 

Skyldighet att lämna redovisning neh underrättdse_r enligt förevarande 

paragraf gäller även om marknadsföringen uppdras {1t någon annan. t.ex. ett 

utlandsbolag. 

I andra stycket ges regeringen bemyndigande att meddela föreskrifter om 

undantag från skyldighet att lämna redovisning och underriittclser som avses 

i första stycket. Med stöd av dessa besUimmelser kan undantag medges t.ex. i 

fri1ga om viss materiel eller i fråga om mera rutinartade avtalsslut avseende 

komponentleveranser o.d. En förutsiittning för s{1dana undantag miistc vara 

att syftet med regleringen inte iiventyras. 

Regeringen får i enskilda fall förhjuda att 
I. anbud lämnas om försiiljning eller annat tillhandahållande av krigsmate

rid till nt1gon utom riket. 
2. anbud liirnnas om uppbtclsc eller liverl;itclse av riitt att utnrn rikt'! 

tillverka krigsmateriel. 
3. avtal ingt1s om 
a) fi\rsiiljning eller annat tillhandahitllande a\· krigsmateriel till nf1gon 

utnrn riket. 
h) uppli1tebe eller överliltclse av rtitt att utom riket tillverka krigsmateriel. 

(ienom paragrafen ges regeringen möjlighet att förbjuda att vissa i11g;irder 

kommer till st{111d neh d:irmed förhindra vidarL' marknadsföring i förhiillandc 

till land snm inte kan godtas som mottagare a\· svensk materiel elkr svenskt 

kunnande. 

Förevarande paragraf ger möjlighet att ingripa mot oönskade marknadsfö

ringst1tgiirder som kommer till regeringens kiinnedom. Ett förbud förutsätter 

<1Jcdes inte att uppgifter om avsedd marknadsföring kllmmit regeringen 

tillhanda genom föreskrifterna i X ~-
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Uppgiftsskyldighet om ägande i utländska rättssubjckt 

Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 § lagen ( 1983: 1034) om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel. m.m. samt svensk statlig myndighet som 
bedriver motsvarande verksamhet skall, enligt de närmare föreskrifter som 
n:gcringen meddelar, lämna uppgiftcr till regeringen om ~igande i utländska 
dittssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning. marknadsföring eller 
försiiljning av krigsmateriel. 

Genom bestämmelsen införs en skyldighet för såväl den som har tillständ att 
tillverka eller försälja krigsmateriel m.m., som svenska statliga myndigheter 

som bedriver motsvarande verksamhet att redovisa ägande i utländska 

riHtssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller 

försäljning av krigsmateriel. Bestiimmclsen syftar till att vid varje tidpunkt ge 

regeringen möjlighet att kunna bedöma utvecklingen av berörd industris 

utlandsengagemang pt1 området. 

Med utländska rättssubjekt avses främst juridiska personer som är bildade 

enligt lagen i en främmande stat. 

Villkorm.m. 

11 § 

Tillstånd enligt 2, 4, 5, 6 eller 7 § får förenas med villkor samt med 
kontroll- och ordningsbestämmelser. 

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 15.2. Villkoren eller kontroll- eller 

ordningsbestämmelserna skall inte vara onödigt betungande. 

Uppgiftsskyldighet i fråga om utförd materiel. m.m. 

12 § 

Regeringen får meddela föreskrifter om att 
1. den som har tillstånd enligt 2 § skall lämna uppgifter rörande utförd 

krigsmaterie I, 
2. den som har tillstånd enligt 4 § skall lämna uppgifter om upplåten eller 

överlåten rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. 

I bestämmelsen ges regeringen bemyndigande att föreskriva att den som har 

fött tillständ att föra ut krigsmateriel eller att upplåta eller överlåta rätt att 

utom riket tillverka s{1dan materiel skall lämna uppgifter om utförd materiel 

resp. upplåh::n eller överlåten rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. I 

avsnitt 15.3 har betonats vikten av att kunna följa upp leveranser av materiel 

eller t.ex. upplåtelse av tillverkningsrätt genom att få ett samlat uppgiftsläm

nande härom. 

Prop. 1987/88: 154 
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Återkallelse av utförseltillstånd 

Tillstånd enligt 2 § får återkallas av regeringen. om tillståndshavaren har 
åsidosatt föreskrifter, villkor eller kontroll- eller ordningsbestämmelser som 
har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra siirskilda skäl till 
återkallelse. 

Bestämmelsen, som har kommenterats i avsnitt 15.4, föreskriver att bevilja

de utförseltillstånd kan återkallas under vissa omständigheter. Möjligheten 

att återkalla ett givet tillstånd bör i princip utnyttjas endast niir detta är 

nödvändigt. 

Skyldighet för revisorer 

14 § 

Om en revisor i sin granskningsverksamhet har framfört ntigon ;mmiirkning i 
en sådan revisionsberättelse som sägs i 10 kap. 10 * aktiebolagslagcn 
(1975: 1385) eller 4 kap. 10 * lagen (1980: 1103) om åmedovisning 111. m. i 
vissa företag i fräga om företagets efterlevnad av bestämmelserna i denna lag. 
skall han genast sända in en kopia av revisionsbcriittelsen till regeringen. 
Motsvarande skyldighet åligger en revisor vid en svensk statlig myndighet. 

Bestämmelsen har utförligt behandlats i avsnitt 15.5. 

Ansvarsbestämmelser m.m. 

Bestämmelser om olovlig utförsel av vara och om försök därtill finns i lagen 
( 1960:418) om straff för varusmuggling. 

16 § 

Den som bryter mot 4, 5. 6 eller 7 *eller förbud som har meddelats med stöd 
av 9 *döms, 

I. om gärningen skett uppsåtligen. till böter eller fängelse i högst två år, 
2. om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst 

sex månader. 
I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 

17 * 
Om brott som avses i 16 * första stycket I är att anse som grovt, döms till 
fängelse lägst sex månader och högst fyra är. . 

Vid bedömande om brottet iir grovt skall särskilt beaktas. 0111 det avsett 
tillverkningsriitt av betydande viirde. utveckling. utbildning eller marknads
föring av betydande omfattning eller varaktighet eller om gärningen annars 
varit av särskilt allvarlig art. 

Prop. 1987/88:154 
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Till böter eller fängelse i hiigst sex m[rnacler döms den som upps?1tligen eller 
av oaktsamhet 

1. bryter mot 8 * första stycket eller 10 ~eller mot föreskrifter. villkor eller 
kontroll- eller ordningsbest:immelser som har meddelats med stöd av lagen. 

2. Himnar oriktig uppgift vid fullgörande av redovisningsskyldighet. 
underr:ittelseskyldighet eller uppgiftsskyldighl't som avses i första punkkn. 

I ringa fall skall inti: dömas till ansvar. 

Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas. om giirningen iir belagd med 
straff i brott~halken. 

1 I 5 ~. som motsvarar 7 * i nuvarande lag erinras om att övertriidelse av 

utförselförbudet bestraffas enligt besUimmelserna i varusmugglingslagen. 

StrafföesUinimelscrna i Jf> och I 7 -~-~ har sin motsvarighet i 8 och 9 §~ 

nuvarande lag. De nya bestämmelserna omfattar också det utvidgade 

förbudet i -l ~ i fdga om upplt1telse eller över1[1telse av rätten att utom riket 

tillverka krigsmatcricl. liksom överträdelse av förbuden att ing{1 avtal nm 

tilliigg till eller iindring av tidigare. ingiingna avtal. 

Hestämmel~erna omfattar vidare över!riidelse av förbuden i 5 * att ingä 

avtal med nI1gon utom rikL't om att för dennes räkning utvcckla krigsmateriel 

eller metod för framstiillning av si1dan materiel liksom överträdelse av förhud· 

att vidta viss marknadsförings~itgiird. 

I 7 ~ innehåller en straffskala för grova brott. Bestämmelsen upptar 

exempel p:1 ornstiindigheter som skall beaktas vid bedömandl't av om brottet 

Lir grovt. En gärning av s:irskilt allvarlig art för anses fördigga exempelvis om 

övcrl{1telse av en tillverkningsr~itt innchurit att materiel av utomordentligt 

halificcrat slag kunnat komma att tillverkas i ett land till vilket utförsel av 

krigsmateriel fran Svcrige inte kan komma i frt1ga. Likartade synrunkter kan 

anUggas i fri1ga nm kunskapsiiwrföring i form av t.cx. utvecklingsuppdrag 

och utbildning. 

18 .~första stycket inrymmer en siirskild straffskala. dels för brott mot 8 ~ 

första stycket och )() ~samt föreskrifter. villknr el kr kontroll- eller nrdnings

hcstiimm<O"lser som har meddelats med stöd av lagen. dels för oriktigt 

uppgiftsliimnande vid fullgörande a\' redovisningsskyldighet. undcrrättclse

skyldighl't eller uppgiftsskyldighL't enligt lagen eller med stöd av lagen 

meddelade best:immelser. Med Wmnandc av oriktig uppgift jiimst:ills 

förtigande av uppgift. 

Vid uppsåtligt eller oaktsamt brott iir straffskalan böter ellcr fängelse i 
högst sex månader. 

Som framgi1r av bestiimmelsens ordalydelse straffsanktioneras inte åsido

siittandc <I\" revisors ~diggande enligt 1-l ~ gcnom hest:immclsen. Delta har sin 

grund i att försummelser a\· revisorer regleras i annan ordning. t.ex. genom 

discipli ni·irt förfarande. 

Av paragrakns andra stycke framg;fr att det i ringa fall intt' skall diimas till 

ansvar. DL'! lagr;ldsrcmitterade förslaget innehöll en bestiimmelsc L'nligt 
vilkcn dl'! i rin~a fall av oaktsamhet inte skall dömas till ans\·ar. Lagrädet har i 
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sitt yttrande påpekat att.den omstiindigheten att en si1dan. bestiimmelse inte Prop. 1987188: 154 
avser uppsfttlig gi1rning avviker fdin vad som föreslagits i 1 (i §andra stycket. 

Med hiinsyn härtill har lagrådet förordat att också uppsMligt brott i ringa fall 

skall fritas från ansvar (s. LB). 
Jag· är ense med lagr6det på denna punkt. Jag vill emellertid starkt 

framhålla att endast sådana glirningar som saknar materiell betydelse fn\n 

kontrollsynpunkt bör vara att bedöma som ringa samt att kraven nl\r det 

gäller aktsamhet självfallet är beroende av hur viisentliga uppgifterna varit 

från denna utgängspunkt. 

Brottsbalkens (BrB) regler om medverkan till brott är analogiskt tilbmpli

ga eftersom fängelse ing{1r i straffskalan. 

I /9 .~har för tydlighetens skull införts en bestämmelse 0111 att ans\-ar· enligt 

denna lag är subsidiärt i förhMlande till ansvar enligt 13r13. Niirmast kan det 

bli aktuellt att tillämpa bestämmelserna 0111 osant intygande i BrB. 

22.2 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1983: I 034) om 
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. 

1 § 

Med hänsyn till att de nya bestiimmelserna i fraga om utförsel av krigsmate

riel inarbetats i en ny lag i ämnet, görs en hänvisning till den nya lagen i lagen 

om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m. Samtidigt erinras i 

denna lag mera utförligt än vad som för niirvarande lir fallt>t om föreskrifter

na i lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel. m.m. (För.Ha och andra 
styckena). 

Paragrafens fjärde stycke innt>hiiller ett bemyndigande för regeringen att 

meddela föreskrifter om vad som skall avses med krigsmateril'I enligt denna 

lag. Lydelsen har utformats efter förslag av lagrådet. (s. 134). 

2 § 

TilHigget i andra stycket innebiir att regeringen bemyndigas att meddela 

föreskrifter om undantag från kravet p[1 tillverkningstillstand i fraga lllll 

sitdan tillverkning som utförs på uppdrag av den som innehar tillstimd all 

tillverka ifrågavarande krigsmateriel. Bestämmelsen har knmmenterats i 

avsnitt 16. I. 

3 § 

Nuvarande bestlimmelse ändras sf1 att krigsmateriel tKh i paragrafen avsedda 

rättigheter inte får tillhandahallas hiir i riket och inte heller utom riket av 

svensk myndighet. svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande 

vistas här. Detta framgär av paragrafens första stycke. Bestiimmelsen har 

utformats i enlighet med lagrådets förslag (s. 134). 

1\ndra strckct inneh{1ller undantag frän tillstimdskravet enligt första 

stycket. Nuvarande bestiimmelsL' i punkten:: om undantag fr{rn tillsthndskra

vet för innehavare av tillverkningstillständ i fr{1ga om tillhandah:Hlande av 77 



materiel, uppfinning eller metod som tillhör eller innehas av tillståndshava- Prop. 1987/88: 154 
ren skärps på det sättet att undantaget fortsättningsvis för avse endast 

materiel som tillhör tillståndshavaren och som finns inom landet eller 

rättighet som innehas av den som har tillstirnd att tillverka krigsmateriel. 

Härigenom får också innehavare av tillverkningstillstånd begära särskilt 

tillstånd t.ex. i fråga om försiiljning av materiel som visserligen tillhör 

tillståndshavaren men somt.ex. köpts upp i utlandet för vidare försäljning åt 

mottagare i annat land. 

I tredje stycket har en redaktionell ändring gjorts i förhållande till 

nuvarande bemyndigande i syfte att klargöra att undantag från tillståndskra

vet endast avser sådan handel med skjutvapen, ammunition eller annan 

explosiv vara som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1973:1176) 

eller förordningen (1949:341) om explosiva varor. 

6§ 

I första stycket har införts skyldighet för tillståndshavare att lämna uppgifter 

om uppdrag som lämnats åt annan att tillverka krigsmateriel (se avsnitt 16.1 ). 

Andra stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela 

föreskrifter om undantag från skyldighet att till kontrollmyndigheten avläm

na deklaration om den verksamhet för vilken tillstånd har meddelats. 

Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 16.2. 

10 § 

Enligt andra stycket skall inte dömas till ansvar i ringa fall. Bestämmelsen har 

ändrats på förslag av lagrådet (s. 134) och mot bakgrund av intresset av att i 

förhMlande till motsvarande bestämmelse i 18 § andra stycket i den 

föreslagna lagen om förbud mot utförsel av krigmatericL m.m. åstadkomma 

likformiga straffbestämmelser._ Vad jag anfört i anslutning till den hestiim

mclsen om avgränsningen av ringa fall gäller även för den här aktuella 

bestämmelsen. 

22.3 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1988:000) om 
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut 

2 § 

Ändringen innebär en hänvisning till en ny lag om förbud mot utförsel av 

krigsmateriel, m.m. Härigenom omfattas beslut enligt den nya lagen om 

förbud mot utförsel av krigsmateriel. m.m. av undantagen från den 

föreslagna lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsheslut. 

Som anförts i avsnitt 8 har lagrcldet med hiinsyn till att det enligt 13 §i den 

nya utförsellagen blir möjligt att återkalla utförscltillständ uttalat att det 

förefaller motiverat att rättspriivningsmiijlighcten far omfatta beslut om 

återkallelse av utförseltillstånd. Lagrådet har därför förordat att si1dana 

beslut inte undantas från möjlighet till riittsprövning (s. 134-135). 

Jag har i anslutning till min behandling av denna fdga i nyssnämnt avsnitt 78 



angivit skälen för att jag inte är beredd att följa lagrådets förslag p{1 denna Prop. 1987/88: 154 
punkt. Jag har samrått i frågan mt.:d chefen för justitiedepartementet 

23 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att anta förslagen till 

!. lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m.m., 

2. lag om ändring i lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel, m.m., 

3. lag om ändring i lagen (1988:000) om rättsprövning av vissa förvaltnings
beslut. 

24 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 



Sammanfattning av betänkandet (SOU 1987:8) 
Försvarsindustrins utlandsverksamhet 

Bilaga 1 Prop. 1987/88: 154 

De 23 företag inom den svenska försvarsindustrin som ing{1r i utredningens 

kartliiggning levererade civila och militiira produkter under ~tr 1985 för drygt 

20 miljarder kronor. Nästan 7 miljarder kronor var krigsmateriel. Exporten 

av krigsmateriel uppgick till knappt 2 miljarder krnnor eller mindre iin en 

procent av hela di:n svenska exporten under f1ret. 

Utlandsbolagcn 

Enligt utredningens kartläggning har den svenska försvarsindustrin 17 
utlandsbol<lg som arbetar med krigsmateriel (ytterligare ett har etablerats 

efter kartliiggningens slutförande). Nio av utlandsbolagen iir heliigda. Tvä iir 

deliigda majoritetsbolag. medan de återstående sex iir intressebolag. 

A.tta av utlandsbolagen verkar i Viisteuropa och fyra i Nordamerika. Tvi1 

bolag finns i Sydamerika. ett i Indien, ett i Singapore och ett i Australien. 

Marknadsföring iir den huvudsakliga uppgiften för 13 av den svenska 

försvarsindustrins 17 bolag i utlandet. Tre bolag tillverkar ocks{1 krigsmate

riel i ctablcringslandet och fyra iignar sig ilt utveeklingsarbete. 

Licenser till utländska företag 

Den svenska försvarsindustrin har upplätit eller överbtit totalt 69 till\'Crk

ningsriittighcter. Antalet har ökat med ett 20-tal sedan i1r JlJ7lJ. 
'.\lhgot mer iin hälften av licensL·rna har g<itt till företag i Viistcuropa. 

Singapore, Brasilien och Förenta staterna är de friimsta mottagarländerna 

utanför Yiisteuropa. 

Överenskommelser om samarbete med utländska företag 

Den svenska försvarsindustrin har ing;'11t 59 överenskommelser om samarbe

te - s. k. joint ventures- med tillverkare i utlandet. Denna form av samarbete 

har iikat mycket starkt under de senaste [iren. Av samtliga 59 överenskom

melser träffades ·-13 eller drygt 70 1} {ircn 19~-1-86. 

Även detta samarbete iir i hiig grad koncentrerat till företag i Yiisteurnpa 

och Nordamerika. Fiirenta staterna ;ir det ledande samarbetslandet. Den 

svenska försvarsindustrin har eml'llcrtid triiffot niistan lika m;lnga överens

kommelser med företag i Storbritannien och i Förbundsrepuhlikcn Tyskland 

som med företag i Förenta staterna. Efter dc~sa tre Hinder följer Norge. 

Italien. Schweiz, frankrike och Nednl;inderna. 

Samarbeisöver.:nskommelserna avser i 80 "'r av fallen n{1gon form av 

utvecklingsarbete. 



Marknadsföring 

Den svenska försvarsindustrin arbetar i sin marknadsföring utomlands med 

de olika slag av medel som iir vanliga inom de flesta industrigrenar. 

Den huvudsakliga marknadsföringen utomlands sker med företagens 

resurser i Sverige. Marknadsavdelningen eller motsvarande funktion inom 

företagen demonstrerar materielen, utarbetar offerter och förhandlar. De 

agenter som företagen i varierande utsträckni.ng använder verkar i första 

hand genom att förmedla kontakter mellan utländska köpare och den 

svenska marknadsavdelningen. 

Ntigra företag använder egna eller samägda utlandsbolag som i marknads

föringen arbetar på ungefär samma siitt som agenterna. Utarbetandet av 

offerter och förhandlingarna med olika köpare sker som regel även i dessa 

fall i regi av företagets marknadsorganisation i Sverige. 

Säkerhetspolitiska krav på svenska försvarsindustrin 

Umgsiktigheten och stabiliteten i den svenska siikcrhetspolitiken ställer 

stora krav pa den svenska försvarsindustrin. En egen försvarsindustri ökar 

det militiira försvarets möjligheter att anskaffa en utrustning som iir siirskilt 

liimpad för vår miljö och vart viirnpliktssystem. Genom en egen försvarsin

dustri stärker vi vårt säkerhetspolitiska oberoende. 

Exporten har stor betydelse för försvarsindustrins utveckling. Den gör det 

möjligt att upprätthålla en tillverkning iiven när livslängden på försvarets 

materiel ökar och tiden mellan bestiillningarna blir liingre. Exporten bidrar 

till kontinuiteten - att det finns tekniker och annan personal som upprätthål

ler det för det svenska försvaret viktiga yrkeskunnandet inom försvarsindu

strin. 

Även om bredden i kunnandet är stor mäste försvarsindustrin i ökad 

utsträckning kunna samarbeta med teknologiskt kvalificerade företag i andra 

länder. Detta skapar förutsättningar för en betydligt högre grad av självst.än
dighet än om vi skulle tvingas att i ökad omfattning importera färdiga 

vapensystem. 

Den svenska exportkontrollen 

De svenska reglerna för kontroll av krigsmaterielexporten tillgodoser redan 

nu högt ställda krav. 

Utredningens kartläggning visar emellertid att det finns flera frågor i 

utförselkontrollen som behöver övervägas. För dessa överväganden talar 

ocks{1 de misstankar om olovlig utförsel av krigsmateriel som föreligger. 

Överviigandcna omfattar 

C Komrollen över be.1·1iimmelsemlis ejier/evnad; 

Q Afark11adsföri11gc11; 
C::: Utlandssamarhetet; och 
C Teknologiö1-erf'öringen. 

Il Riksdagen /()87!88. I sam/. Nr 15./ 
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Utredningen konstaterar att det kan vara svårt att spåra vidareexport av Prop. 1987/88: 154 
lättare vapen som tillverkas i stora serier, begagnad materiel och stapelvaror Bilaga I 

som krut och sprängämnen. Tilläri1pningen av kraven på slutanvändarintyg 

för vapen och ammunition och på deklaration om bearbetningen av krut och 

sprängiimnen bygger på det förtroende som svenska myndigheter måste 

kunna ha för myndigheter oc_h tillverkare i mottagarländerna. Om en köpare 

sviker förtroendet, måste detta påverka hans möjligheter att få nya 

leveranser från Sverige: 

Utredningen utgår från att regeringen har möjligheter att upphäva ett 

beslut om tillstånd att exportera om mottagaren senare skulle visa sig vara en 

annan än som har framgått av de i ansökan lämnade uppgifterna. 

Utredningens förslag till ökad styrning 

Förbättrad intern företagskontroll 

Att exportera krigsmateriel och föra ut kunnande är i princip förbjudet. 

Bestämmelserna medger undantag från förbudet. Företagen måste med det 

samhällsansvar de har se till att det inte sker någon olovlig utförsel eller att de 

på annat sätt kringgår reglerna. Myndighetskontrollen kan aldrig bli 

heltäckande. En förbiittrad intern förctagskontroll har däremot möjligheter 

att på ett brett plan minska riskerna för överträdelser av exportreglerna. 

Utredningen anser att de anställda i företagen genom utbildning och 

information bör få ökade kunskaper om exportbestämmelserna och hur de 

tillämpas, Det är angeläget att de statliga myndigheterna medverkar i denna 

utbildning och information. 

Utredningen anser vidare att företagen bör se över sin administrativa 
organisation och s_ina styrsystem. Ändrade rapporteringsrutincr och besluts

befogcnhctcr kan göra den interna kontrollen effektivare. Utredningen 
förutsätter att exportfrågor av betydelse behandlas i företagens styrelser. 

Revisorernas roll i den interna kontrollen bör bli mer uppmärksammad än 

som hittills har varit fallet: Det hör till revisorernas förvaltningsrevision att 

undersöka hur styrelsen och verkställande direktören hanterar olika frågor 

så att åtgärderna ekonomiskt inte skadar företagen. Utredningen föreslår att 
revisorerna skall vara skyldiga att till regeringen överlämna en avskrift av 

revisionsberättelsen, om de har anmärkt på något som gäller krigsmate

rielexporten. 

Tullkontrollen 

Tullverket svarar för en mycket viktig funktion och har omfattande 

befogenheter i utförselkontrollen. Utredningen anser att förutsättningarna 

för kontrollen skulle förbättras om företagen ålades att till myndigheterna 

inge ett s. k. landningsintyg eller annat bevis på att köparen i det land som 

framgår av exporttillståndet har tagit emot varorna. Det är också angeläget 

att företagen hos tullmyndigheterna förhandsanmäler planerade exportleve

ranser och att tullmyndigheterna får information om inlämnade ansökningar 

och beviljade tillstånd till utförsel av krigsmateriel. 82 



Medverkan av de svenska utlandsmyndigheterna 

Även de svenska utlandsmyndigheterna· bör få information om inlämnade 

ansökningar och beviljade tillstånd. Syftet är att de skall kunna delta i 
utförselkontrollen med bedömningar som bekräftar att leveranserna har nått 
de mottagare som anges i exporttillstånden. 

Ökad skyldighet för företagen att lämna uppgifter 

Utredningen anser att det behövs en kontroll som ger myndigheterna en 

ökad insyn i exportverksamheten. Underlaget för denna kontroll behöver 
förbättras. Utredningen föreslår att företagen skall åläggas en skyldighet att 

till regeringen lämna uppgifter oin exporterad materiel och om upplåtna eller 
överlåtna tillverkningsrättigheter. Företagen skall enligt utredningens för

slag vara skyldiga att på begärim lämna även andra uppgifter och handlingar 
om exportverksamheten på krigsmaterielområdet. Uppgifterna skall på 
begäran bestyrkas av företagens revisorer. 

Tillsyn över företagens marknadsföring utomlands 

Den svenska försvarsindustrin bedriver enligt utredningens bedömning en 
marknadsföring som med hänsyn till utförselkontrollens syften är i stort 

rimlig när det gäller omfattningen och valet av medel. I enstaka fall har 

företagen emellertid brukat metoder eller övervägt att använda medel som 
med hänsyn till riktlinjerna för krigsmaterielexporten inte har varit lämpliga. 

Till planeringen av marknadsföringen utomlands hör att företagen väljer 

länder för försäljningsarbetet. Företagen begär ofta synpunkter och råd från 
krigsmaterielinspektionen (KMI) i fråga om ländervalet och kan sägas vara 
lyhörda för KMI:s bedömningar. Emellertid har det i några fall förekommit 

att företagen har gått längre i sin marknadsföring i vissa länder än som senare 

från andra synpunkter har visat sig lämpligt. 
Utredningen föreslår att företagen inom försvarsindustrin och de som 

bedriver försäljningsverksamhet iriom krigsmaterielområdet skall vara skyl
diga att till regeringen red.ovisa sin planering av marknadsföringen utom
lands. Redovisningen skall ~ckså omfatta den marknadsföring som företagen 
uppdrar åt andra, t. ex. en agent eller ett utlandsbolag. att genomföra. 

Som har framhållits finns det exempel på åtgärder i marknadsföringen som 
under senare år har orsakat problem för både myndigheterna och industrin. 

Utredningen föreslår mot bakgrund av dessa erfarenheter att regeringen 
skall få möjligheter att i en.skilda.fall förbjuda vissa rnarknadsfö;ingsåtgärder 

som företagen planerar eller håller på att genomföra. Ett sådant förbud kan 
innebära att ett företag inte får lämna anbud, ingå avtal eller vidta liknande 

åtgärder som syftar till att en försäljning skall komma· till stånd i ett land som 

regeringen inte är beredd att godta för krigsmaterielexport. 
Utredningen föreslår också att regeringen skall kunna förbjuda ett svenskt 

företag att ge i uppdrag åt annan -t. ex. ett hel- eller delägt utlandsbolag- att 
vidta samma slag av åtgärder. 

För att regeringen skall ha en aktuell bild över verksamheten inom 

Prop. 1987/88:154 
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utlandsbolagcn föreslår utredningen att företagen skall vara skyldiga att Prop. 1987/88:154 
lämna uppgifter om ägar- eller delägarskap i utlandsbolag inom krigsmate- Bilaga J 
riclområdet. 

Samarbete med försvarsindustrin i andra länder 

Samarbetet mellan svenska och utländska försvarsindustriföretag har ökat 
starkt under senare år. Företagen har i genomsnitt under de tre senaste åren 

träffat 15 nya överenskommelser om samarbete. Enligt utredningens bedöm

ning kommer ökningen i samarbetet i fortsättningen att ligga kvar på ungefär 
samma nivå. 

Utredningen anser i likhet med 1984 års försvarskommitte att regeringen 

skall pröva innehållet i överenskommelserna och bl. a. bedöma frågan om 
export till tredjl! land av de produkter som företagen gemensamt utvecklar 
och tillverkar. Exporten från det samarbetande företaget skall i många fall 

kunna ske enligt de regler som det andra landet tillämpar för sin utförsel av 
krigsmateriel. I en del fall kan det däremot vara nödvändigt med särskilda 

exportvillkor. Det gäller samarbete mellan svenska företag och företag i 
länder som har en markant annorlunda syn på krigsmaterielfrågorna än 

Sverige. Bedömningar får ske från fall till fall med utgångspunkt i den typ av 

materiel som gäller och vilka regler och riktlinjer som tillämpas i landet där 

det samarbetande företaget bedriver sin verksamhet. 
Om regeringen godkänner en överenskommelse om samarbete mellan ett 

svenskt och ett utländskt företag. kommer svenska komponenter eller annan 

materiel sannolikt i flera fall att behöva exporteras till det utländska 
företaget. Utförseln av sådana varor fordrar tillstånd enligt den svenska 

utförselkontrollagen. Ett sådant tillstånd bör kunna ges generellt fört. ex. en 
viss period eller för en bestämd kvantitet av produkter som skall ingå i 
samarbetet. 

Prövning av liccnsupplåtclscr från andra än tillverkare 

Utförsclkontrollagen förbjuder den som inom riket tillverkar krigsmateriel 
att utan tillstånd upplåta eller överlåta tillverkningsrättigh,et. Det är däremot 
inget hinder för andra. t. ex. ett handelsföretag eller en enskild som har 
förvärvat en tillverkningslicens, att sälja denna vidare till ett företag i ett 

annat land. 
Att utlandssamarbetet sannolikt kommer att fortsätta v~ixa på en bred 

front under de kommande. åren är enligt utr~dningens mening ett motiv för 

att nu överväga en komplettering av lagen så att den reglerar export av 
tillvcrkningsrättighcter även i regi av den som inte tillverkar krigsmateriel. 

Utredningen föreslår att förbudet att utan tillstånd utomlands sälja en 
tillvcrkningsrättighet i fons;ittningen skall gälla var och en som till någon i. 

utlandet upplåter eller överlåter rätt att tillverka krigsmateriel m. m. 



Förstärk~ing ~v KMI:s resurser 

De åtgärder som utredningen föreslår i betänkandet syftar till en effektivare 

intern kontroll inom företagen och en ökad insyn fran myndigheternas sida. 
Den föreslagna skyldigheten för företagen att lämna uppgifter om export
verksamheten kommer att medföra eri ökad verksamhet inom KMI. 
Utredningen bedömer att de nya krav som ställs på KMI kommer att fordra 
en förstärkning av de personella resurserna. Det är ocks;} viktigt att olika slag 
av kompetens är företrädda inom inspektionen. 

Prop. 1987/88:154 
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Utredningens lagförslag Bilaga 2 Prop. 1987/88: 154 

Förslag till . 
Lag om ändring i lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av 
krigsmateriel, m. m. 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av 

krigsmateriel, m. m. 
dels att nuvarande 7-9 §§ skall betecknas 12-14 §§, 

dels att 2 § samt nya 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse. 
dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 7-11 och 15-17 §§. av 

följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Den som inom riket tilfrerkar 
krigsmateriel får inre uran tillstånd av 
regeringen 11pplclta eller överlåta rätt 
att wom riket tilfrerka sådan mate
riel. 

2§ 

Föreslagen lydelse 

Rätt att utom riket til/Ferka krigs
materiel får inre upp/ätas eller överlå
tas utan tillstånd av regeringen. 

En överenskommelse som innebär 
komplettering. precisering eller an
nan ändring av upplåten eller ö1·erlå
ten rätt att utom riket tilfrerka krigs
materiel skall underställas regeringen 
för prövning av tillstånd enligt första 
stycket. 

7§ 

8 § 

Den som har fåll tillstånd enligt I 
eller 2 § skall, enligt de närmare 
fiireskrifter som regeringen medde
lar, lämna 

1. uppgifter rörande utförd krigs
materiel eller upplåten eller ö1·erlåten 
rätt att wom riket tillw:rka sådan 
materiel, 

2. andra uppgifter och handlingar 
som behö1·s för kontrollen m· verk
samheten. 

Om en revisor i sin gransknings-
1·erksamhet har framfört någon an
märkning i en sådan rel'isionsberät
telse som sägs i lO kap. JO § aktiebo
lags/agen (1975:1385) om att det ho
/ag som berättelsen m·ser l'idtagit nå
gon åtgärd som innebär handlande i 
strid mot denna lag eller eljest gjort 
någon anmärkning av betydelse med 
avseende på bolagets rerk.rnmhet in
om krigsmaterielområdet, skall han 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1987/88: 154 
genast sända in en avskrift av rel'i- Bilaga 2 
sionsherättelsen till regeringen. Jfqt-
svarande skyldighet åligger rel'isor i 
statlig myndighet. 

9 § 

En revisor är också skvldig, om det 
begärs. att bestyrka uppgifter som 
lämnas med stöd m• 7 §. 

Den som har fått tillstånd enligt 2 
eller 3 §lagen (1983:1034) om kon
troll över tillverkningen av krigsma
teriel, m. m. eller statlig myndighet 
som tillverkar eller tillhandahåller 
krigsmateriel skall, enligt de niimwre 
föreskrifter som regeringen medde
lar, lämna en redol'isning om plane
ringen m• sin marknad.1föring utom 
riket. Detta gäller ii1·en om mark
nadsföringen uppdras åt någon 
annan. 

Om regeringen finner att mark
nadsföringen inte bör genomföras, 
får regeringen förbjuda att anbud 
lämnas, avtal ii1gås eller liknande 
åtgärder vidtas som syftar till att 
försäljning skall komma till stånd. 
Regeringen får också förbjuda att 
uppdrag om sådana åtgärder liimnas 
åt annan. 

10 § 
Den som har fått tillstånd enligt 2 § 

lagen (1983: 1034) om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel, 
m. m. skall. enligt de närmare före
skrifter som regeringen meddelar, 
lämna uppgifter om iigar- eller del
ägarskap i en wländsk juridisk per
son inom krigsmaterielområdet. 

11 § 
Den som avser att med någon i 

utlandet ingå ett avtal. som syftar till 
gemensam utveckling eller tilfrerk
ning av krigsmateriel. är skyldig att 
innan avtalet ingås anmäla detta till 
regeringen för pröw1ing om godkän
nande. Regeringen filrförena ett god
kännande med l'illkor. 

Den som har fått regeringens god
kännande skall, enligt de närmare 
föreskrifter som regeringen medd<'
lar, lämna uppgifter 0111 samarbetet. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 13§ 
Den som bryter mot 2 eller 3 § Den som bryter mot 2, 3, 11 ,~ 

döms, försra stycket eller förbud som med
deluts mt'd stöd av 9 *andra stycket, 

l. om gärningen skett uppsåtligen, 
till böter eller fängelse i högst två år, 

2. om gärningen skett av grov 
oaktsamhet, till höter eller fängelse i 
högst sex månader. 

I ringa fall skall inte dömas till 
ansvar. 

9 § 
Är brott som avses i 8 § första 

stycket I att anse som grovt. diims 
till fängelse lägst sex m{mader och 
högst fyra år. 

Vid bedömande av om brottet är 
grovt skall särskilt beaktas om det 
avsett tillverkningsrätt av betydande 
värde eller utbildning av betydande 
omfattning eller varaktighet eller om 
gärningen eljest varit av särskilt far
lig art. 

döms, 
I. om gärningen skett uppsåtligen, 

till biiter clkr fängelse i högst tv<"i ar, 
2. om giirningen skett av grov 

oaktsamhet, till biiter eller fängelse i 
högst sex manad.er. 

I ringa fall skall inte dömas till 
ansvar. 

1 .. H 
Är brott son.1 avses i 13 * första 

stycket I att anse som grovt, diims 
till fängelse Higst sex månader och 
högst fyra år. 

Vid bedömande om brottet är 
grovt skall särskilt beaktas om det 
avs.ett tillverkningsriitt av betydande 
viirdc, utbildning, .rn111ar/1ete eller 
111arknC1dsfiiring av betydande om
fattning eller varaktighet eller om 
giirningen eljest varit av särskilt far
lig art. 

15* 

Denna lag träder i kraft den 

Till biiter eller fiingelse i högst sex 
mä1wder dii111s den som 11ppstltligen 
eller a1· oakt.rnmhet 

I. hryter mot lindra föreskrifter i 
denna lllg iin som C1v.1·1'.1· i 1-3 **· 11 § 
fiirsta stycket eller förhud som med
delats med stöd 111· 9 * andra stycket 
eller 111ot jörskriftcr ella 1·illkor som 
hllr mcddt'lats med stöd lll' lagen, 

2. lämnar oriktig uppgift l'id ji1ll
giirande m· 11ppgiftsskvldighet enligt 
denna lag. 

Om en giiming som har heg1/1ts 111· 

oakts11111hct iir all anse som ringa. 
skall iwe dömas till a11.1Tar. 

Till ansrnr enligt denna lag skall 
intt' diimas. om giimingcn iir belagd 
med straff' i hro1tsbalkc11. 

IH 
Allmänt åtal fiir bro/I som m·ses i 

15 * }il~ 1·äcka.1· endast efter medgi
l'llnde 111· regeringen eller den mvn
dighet som regeringen hestii111111cr. 

Prop. 1987/88: 154 
Bilaga 2 



Sammanställning av remissyttranden 
över betänkandet (SOU 1987:8) Försvars
industrins utlandsverksamhet 

Remissinstanscrna 

Bilaga 3 Prop. l 987/88: 15.f 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekanslern (1 K). 

riksåk/agaren (RÅ), rikspolisstyre/sen ( RPS), kommerskol/egium ( K K), 

överhefii/lwvaren ( Ö B), f örsvarers materie/verk ( FMVJ. försvurets forsk-

11ingsanstalt ( FOAJ, fortifikationsförvaltningen. generaltul/styre/sen. patent

och regi\'frerings1·erket. statens industriverk, affärsverket - FFV, riksrl'l•isions

l'erket (RRVJ. Svea hovrätt, kammarrätten i Stockholm. Uppsala uni1·ersitct, 

Sveriges !ndustriförhund, S!'eriges exportråd. S1•eriges förS\'arsindustriföre

ning, S\'enska Arbetsgil'areföreningen (S11 FJ, Landsorgani.rntionen i S1wige 

(I.OJ, Tjänstemännens Centra/organisation (TCO), Föreningen 1111ktorisera

de RCl'isorcr fAR. Sn•riges Socialdemokratiska Kl'innoförbund, Folkpartil'ls 

K1·innoförb1111d, S1·eriges Socialdmwkratiska Ungd1m1.1jörh1111d. Moderalll 

Ungdmmfärhundet och Centerns Ungdo111sf örh1111d. 

RÅ har bifogat yttrande frän regionåklagarmyndigheten i Karlstad och 

åklagarmyndigheten i Malmö åklagardistrikt. Kl\. har bifogat yttrande från 

Stockholms Handelskammare. LO har bifogat yttrande från Statsanstiil/das 

Förbund och Si·cnska l'tleta/lindustriarbettmförbundet. 

'Yttranden har dessutom inkommit från Arbetsgivarföreningen SFO. 

Fiiretagens Uppgifts/iimnardelegation och Sveriges Kristna Socialdemokraters 

Förbund. 

Remissyttrandena 

I Allmänna synpunkter 

Utredningen har genomfört en kartbggning a\' den svenska förs\'arsindu

strins utlands\'erksamhet. Med utgiingspunkt i denna genomgäng har 

utredningen presenterat över\'iiganden och lagt fram förslag s1H11 syftar till att 

uppnf1 biittre styrning och förbiittrad kontroll av krigsmatcriclexportrn. 

De rcmissinstanser s\lm yttrat sig ii\'er utredningens kanliiggning iir 

p\lsiti\'a till det s:itt p[1 \'ilket den gen\lmförts. Ffll menar att kartbggningcn 

p;'1 ett v:ilgi·irande siitt rL·ducnar den aktuella debatten om krigsmaterielex

porten till rimliga proporti1111er s:'iviil bctr:iffande omfattning som fördelning. 

FOA p<'ipd.:ar alt det t'\'t'lllllellr hade varit av intresse om utredningen ocksi1 

behandlat de problem som underlcverantiirsarbete kan medföra med hänsyn 

till den iikade omfattningen av samarbete pii detta omri1de. En beskrivning 

av den svenska förs\'arsindustrin iivcn i dess rnll som importör av komponen

ter. licenser och delsvstem hade enligt FOA inneburit en mer symmetrisk 

belysning ;t\' utlandsverksamheten cfters\lm detta har intresse för en 

diskussi1H1 illll wt·nskt beroende och 1lbcroendc in\lm fiirsvarsmateridorn

r;.1dl't. 

Flera remissinstanser som har vttrat sig Ö\'er utredningens allmii1111a 



bedömningar ai· de siikerhetspoli1iska kral'en på den si·cnska försvarsindu- Prop. 1987/88:154 
s1rin, exportens betydt!l.1·c och behm·e1 a1· samarbcle med teknologiskt Bilaga 3 

kvalificerade företag i andra liindcr ansluter sig till dessa. 

Siilunda anför KK att minskade beställningar fran det svenska försvaret 

Ol."h starkt ökade utvecklings- och konstruktionskostnader i samband med 

krigsmatericlframst:Hlning har ökat den svenska krigsmaterielindustrins 

beroende av inh:rnationdl samverkan och av export. Exportförsäljning av 

svensk krigsmateriel har blivit en nödvändighet inte bara för den svenska 

krigsmaterielindustrin utan indirekt äwn för det svenska försvaret genom att 

Higre inköpspriscr uppn{1s iin som skulle ha varit fallet utan exporten. 

ÖB understryker att en kompetent och konkurrenskraftig svensk försvars

industri utgiir en viisentlig del av väl' siikerhetspolitik samt iir av stor 

betydelse för försvarets möjligheter att utvecklas efter våra egna förutsätt

ningar. dvs. ges en svensk profil på ett kostnadseffektivt siitt. 

ÖB framhåller vidare att försvarets beställningar. vad gäller utveckling och 

anskaffning medför li1g beliiggning inom m<\nga svenska försvarsindustrier. I 

den mån detta inte kan kompenseras med export som belägger produktionen 

och kan betala för viss egen utveckling kommer detta att leda till stora 

anpassningsätgiirder inom industrin. Det kan inte uteslutas, att vissa 

industrier i en sådan situation skulle välja att avveckla sin utvecklings- och 

produktionskapacitet helt, vilket skulle kunna medföra säkerhetspolitiska 

konsekvenser. 

ÖB konstaterar att export och teknologiskt samarbete har stor och ökande 

betydelse för den svenska försvarsmatericlindustrins fortbestånd. 

FA!V menar att den svenska försvarsindustrins primära uppgift att 

utveckla och tillverka materiel till det s\'enska försvaret borde ha understu

kits i utredningen. 
Ocksä FMV pekar pi1 att utvecklingskostnaderna har fortsatt att öka, 

vilket i förening med de allt liingre intervallen mellan de svenska beställning

arna efterhand lett till ökat behov av l'Xport för att bibehålla industrins 

lönsamhet. Serielängden för de svenska beställningarna är i regel alltför 

ringa. varför export blir ett nödvändigt villkor för försvarsindustrin. 

FMV framhMler ocks{1 att den dynamiska tekniska utvecklingen i omvärl

den har medfört ökad specialisering och ett ökat utlandsheroende för den 

enskilda industrins utveckling av komponenter och delsystem samtidigt som 

man tvingas konstatera att vissa system inte kan utvecklas i Sverige av 

ekonomiska skäl. 

FMV anför vidare att de siikerhetspolitiska överviiganden som redovisats i 

utredningen innebiir att försvarsindustrins verksamhet utgör ett viktigt led i 

den svenska säkerhetspolitiken och att dess förmåga ger ett viisentligt bidrag 

till omvHrldens tilltro till Sverige. Om export av krigsmateriel ej skulle tillåtas 

i framtiden. skulle detta innebiira kostnadsökningar för försvarets materiel i 

en sviiröverskädlig omfattning och dra med sig icke önskvärda konsekvenser 

genom industrinedläggningar och ökade svårigheter att säkra försvarets 

mataielförsörjning i krislägen. 

En konsekvens av ett totalt exportförbud torde då bli att Sverige inte heller 

kommer att kunna importera försvarsmatcriel eller utveckla sådan tillsam

mans med andra länder. En ut\·eckling av all materiel inom landet skulle bli 90 



synnerligen dyrbar och dessutom kda till eftersläpning den tekniska Prop. 1987/88: 154 
utvecklingen. Bilaga 3 

Det ökande internationella beroendet medför att Sveriges tillgång till 

teknologi från utlandet kan komma att begränsas av sekretesskäl. Sveriges 

möjligheter att erhiilla kvalificerad teknologi frfm utlandet kan betraktas som , 

ett mått p[1 den svenska industrins kapacitet genom förmågan att kunna ge 

något i utbyte, vilket också i flertalet fall ställer krav pt1 särskild sekretess. 

Härav följer att det svenska försvaret i framtiden blir alltmer beroende av 

kunskap om industrins utlandskontakter vad avser sekretessbelagda produk

ter med svensk profil. 

FMV tar ocksii upp vissa säkerhetsproblcm vid export av avancerad 

teknologi och materiel och framhtiller att de risker som med hänsyn till 

siikerhetsintressen är förbundna med ökad spridning av avancerade produk

ter måste vägas mot önskvärdheten att sprida utvecklingskostnaderna och 

öka industrins beliiggning. 

FOA delar utredningens bedömning att försvarsinclustrin i ökad utsträck

ning måste kunna samarbeta med teknologiskt kvalificerade företag i andra 

liinder och understryker att utlandsverksamhetcn måste ses i relation till dess 

betydelse för svensk kompetens och effektivitet. Export och import av, samt 

samverkan kring kompetenser, komponenter, delsystem och system är ett 

uttryck för internationell specialisering och en förutsättning för framtida 

effektiv produktion inom försvarsindustrin. 

FFV sätter i likhet med utredningen elen svenska krigsmaterielexporten i 

samband med behovet av en inhemsk försvarsindustri samt framhåller bl.a. 

att försvarets materielanskaffning alltsedan andra världskriget successivt har 

minskat och utgör nu i väsentliga avsnitt en otillräcklig bas för inhemsk 

försvarsindustri, om inte denna bas kan utökas med export. Trots att denna 

möjlighet står till buds anser FFV att försvarsindustrin under de närmaste 

{m:n står inför en strukturerings- och omställningsperiod, som kommer att 

utsätta elen för svära prov. Varje inskränkning i möjligheten till krigsmate

rielexport kommer därför att bnda de industrier vilka är beroende av den till 

stor skada som kan försvåra eller förhindra en verksamhet utgörande en av 

grundpelarna för svensk säkerhetspolitik. 

Uppsala universitet menar att det varit värdefullt om utredningen hade 

ringat in de säkerhetspolitiskt relevanta frågor som väcks av kartläggningen 

och att ett angivande av riktpunkter och prohlemområden i spänningsfältd 

mellan säkerhetspolitikens målsättningar och den problembild som en 

omfattande utlandsverksamhet tecknar är nödvändig för att underbyggda 

ställningstaganden skall vara möjliga. Universitetet menar att hithörande 

frågestiillningar kräver en behandling som fordrar större resurser ;in en 

enmansutredning rimligen förfogar över. 

Förwarsi11d11striföre11i11ge11 till vars yttrande Svenska Arbetsgil'anjore-
11i11ge11 och .'freriges lnd11.1·1riförb1111d hänvisar. betonar att Sveriges försvars

inclustri utgör en viisentlig och nödvändig del av vår säkerhetspolitik och att 

export är nödvändig för att bevara industrins kompetens, kapacitet och 

konkurrcnsför111{1ga. Förbundet understryker också att svensk försvarsindu-

stri arbetar under allt hårdare förhällanden. Det svenska försvarets beställ

ningar minskar i omfattning och storlek samtidigt som komplexiteten och 91 



diirrned industrins ckono111iska i\tagandcn likat. För att kunna hihehitlla en Prqp. 1987/88: 154 
hiig teknisk niv{1 behövs ökat internationellt samarbete. Bilaga 3 

Svenska Arhctsgivardi:ireningl·n och Sveriges Tndustriförhund understry

ker diirutiiver samspdct mellan en framgtmgsrik försvarsmaterielindustri! 

export och övrig svensk export dels genom att försvarsindustrin tillför företag 

SPiil tillverkar civila produkter ett hiigtcknologiskt kunnande. dels genom 

det goodwill-viirde exportfra111g[mgar av försvarsmateriel ger svt•nskt nii

ringsliv. 

Sl'eriges exportråd noterar utredningens betoning av exportens betydelse 

för försvarsindustrins utveckling och försvarsindustrins behov av att i ökad 

utstriickning kunna samarht'ta med teknologiskt kvalifiCl'rade företag i andra 

l:illlkr samt understryker att dessa konstateranden. som iir giltiga fiir svensk 

industri i allmänhet. gäller i särskilt hög grad för teknologiskt avancerad 

tillverkning av det slag försvarsindustrin förctriidcr. 

Stockho/111s Ha11de/skw11111are anser i likhet med utredningen att en egen 

försvarsindustri stiirkcr Sveriges <ikerhetspolitiska oberoende och att L'Xpor

kn har stor betydelse för försvarsindustrins utveckling. l-landdskammaren 

vill härutöver framh~1lla den viktiga betydelse försvarsindustrin har irwm elen 

högteknologiska utvecklingcn innm svensk industri. exempelvis inom elekt

ronik. signalbehandling och optik. 

1.0 instiimmer i utredningens allm:inna ht>dömningar ang(1l'!ldc den roll 

svenska vapenexporten kan nch hiir spela. 

S1·e11ska Afrtal!arhetarefiirb1111det anför att det inte är uteslutet att vi i 

framtiden m{1sk minska den egna sj{ilvförsi'irjningsgradcn dit vapensystemen 

blir allt mer sofistikerade och allt kostsammare att ut\'eckla. Fi'1 liinder. 

förutom stormakterna. klarar detta. De mindre liinderna mi'1ste i större 

utsträckning samarbeta 11m den framtida materielen. Ur det pnspcktivct 

skull!:! inget vara mer v:ilkommet :\n en generell nedrustning. 

fiirhundet anför ocks;i i fr;'1ga om dl'! ökanck samarbetet mellan svensk 

och utliindsk fiirsrnrsindustri att det iir viktigt all denna utveckling följs med 

uppmiirksamhct. Vi \Cl att vi sjiilva inte kommer att klara kostnadsutvcck

lingcn av mer avancerade fiirsvarssystcm. Nägnnstans i denna utveckling 

finns det 1icks{1 l'n uppenbar fara för vi1r egen neutralitetspolitik. Företagen 

kan ju till följd av internationaliseringen viilja att liigga allt mn av forskning. 

utvt•ckling och produktion utomlands. 

TCO menar att en viktig fiirutsiittning for ett fredsbevarande svenskt 

försvar är att det finns en inhemsk försvarsinclustri. som kan utveckla. 

tillverka och underh<illa teknologiskt avancerad försvarsmatcriel. 

En inhemsk försvarsindustri är enligt TCO:s uppfattning niidviindig fi.ir 

tnwiirdig:heten i s\·ensk siih·rhctspolitik. TCO anser vidare att export av 

förs\·arsmatericl iir niklviindig fiir försvarsindustrins uppriitth;'tllande av 

kompetens, kapacitet och kllnkurrensförmäga. 

Om mi.ijligheterna att expnrtera förs\arsmatericl upphi.ir 'kulle en fortsatt 

utveckling inom det hiigteknolllgiska fiirsvars11mrt1det fördyras 11ch diirmed 

försv;'iras. Fiirm;1gan att bihehttlla redan uppn<'tdd kompekns skullt· ncks;) pi·1 

sikt försvagas. Försvarets importhernendc skulle kraftigt i.ika. 

1 den m{m fiirsvarsmateriel inte vore miijligt att importera. av t.cx. 

sekrctesskiil. skulle kostnaderna för egenprnduktion bli avscviirt hiigre iin i 

nuliiget. 
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Enligt TCO:s uppfattning iir ökat internationellt samarhL'te mellan Prop. 1987/88: 15.f 
högteknologiska industrier allmiint sett både nödviindigt och önsk\'iirt. En Bilaga 3 
förutsiittning för framsteg inom det industriella omri1det iir att det sker en 

kontinuerlig utveckling av det tekniska kunnandet i Sverige. Sverige kan inte 

ensamt behärska all teknologi som behövs för tillverkning av olika samman-

satta produkter. Av biide ekonomiska och tekniska skiil krii\s specialisering 

lll:h samarbete. Detta gäller givetvis försvarsindustrin i lika hi.ig grad som 

andra branscher. Samarbete med andra länders förwarsindustrier ff1r dock 

aldrig vara ett siitt att kringg[1 den restriktiva syn pi1 krigsmaterielexport som 

Sverige har. 

Sraig<'s Sncialtlnnokrariska K1·i1111ofiirb1111d uttalar att den omfattande 

internationella vapenhandeln utgör ett stort problem som stimulerar kapp

rustningen, ökar kampen om knappa resurser och bidrar till att förviirra och 

förlänga väpnade konflikter och menar diirfrir att Sveriges medvL'rkan i den 

internationella vapenhandeln inte iir sjiilvklar. Förbundet anser att den 

svenska vapenexporten bör minska och understryker att möjligheterna att 

kontrollera efterlevnaden av exportbestiimmelserna ökar, om elen totala 

exportvolymen minskas. 

Förbundet menar ocks<'i att de krigsmaterielprnducerande företagens 

striivan att öka sin export under 1980- och 90-talen innebiir en utveckling som 

allvarligt skulle skada vitala utrikespolitiska intressen och speciellt undergrii

va troviirdighetcn i dra ncdrustningspolitiska striivanden. 

Förbundet föresliir att en analys genomförs i fr[1ga om nlidvändighetL'n av 

att bibehftlla vapenexporten för att det skall vara möjligt att fortsätta 

vapenproduktion och utredningsarbete för det svenska fors\' arets behov. 

Förbundet anser att det för framtida beslut skulle vara värdefullt med en 

kartläggning av kostnader och konsekvenser av olika alternativ. En analys 

biir i första hand gälla totalt stopp för all vapenexport resp. en stark 

begränsning av antalet tiinkbara köparliinder, l. ex. till Norden och de 

neutrala och alliansfria liinderna främst i Europa. Likas~t bör konsekvenser

na av ökad \'apenimpurt analyseras i fraga nm ekonomi oeh beroende. 

Ocksii Folkp11r1ie1s K1·i1111ofDrb1111tl anmiikr en annan instiillning iin 

utredningens i fdga om exporten. Förbundet anför all Sverige trots expnrt a\· 

vapen iir mycket beroende av vissa länder för import av komponenter till 

försnirsindustrin och att vi diirför knappast kan hiivda att en egen forsvarsin

dustri i sig gör att vi iir oberoende a\' andra stater. Vid en eventuell 

avspiirrning i krigstid kan svensk industri sannolikt få svilfighL'ter all 

producera vapen för eget behov. Förbundet anser att en analys av detta 

förh[11lande diirför iir angl'liigen. 

\.1ot bakgrund av de möjligheter som ges i försvarsindustrins iikade 

S<11narhete med andra Hinder anser förbundet inte au v<tpencxport iir helt 

nödvändig för frirs\ arets utveckling. 

Förbundets instiillning iir att den svenska vapenexporten pi1 sikt biir 

anecklas. Den senaste tidens hiinddser visar hur sv{1rt det iir att uppriitthitlla 

den restriktiva politik som lagL'n föreskriver. Förckomstrn av vapensmugg

ling skadar Sveriges anseenLk snm neutral stat. Klara riktlinjer och kontroll 

av exportföretagens beliiggning nch produktutveckling hiir införas. Export 

av visst vapensy'1em bör t.ex. endast medges niir det finns ett direkt 



försvarspolitiskt motiv för denna export. Förbundet anser också att antalet Prop. 1987/88:154 
mottagarländer bör begränsas som ett första steg mot en avveckling av Bilaga 3 
vapenexporten. 

S1·eriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds principiella inställning iir 

att vapenexporten bör upphöra. Förbundet anför att den omfattande 
vapenhandeln stimulerar kapprustningen och medför att stora resurser läggs 

på upprustning istället för social välfärd och utveckling. Det är främst ett 
problem i tredje världen, men även i den industrialiserade världen. Den 

svenska vapenexporten hör mot denna bakgrund upphöra, eftersom den hlir 

en del i det internationella spelet. Detta är desto mer olyckligt eftersom 
Sverige internationellt vill verka för avspänning, nedrustning och fred och för 

en ny och mer rättvis ekonomisk ordning i världen. 
Förbundet vill därför se ett stopp för den svenska vapenexporten. Ett 

delmål är att begränsa vapensamarbete till nordiska och neutrala och 
alliansfria länder som vi har gemensamma värderingar med. 

Förbundet delar inte utredningens mening att vapenexporten behövs även 
i framtiden för att vi skall kunna uppehålla den svenska vapenproduktionen. 

Liknande påståenden framförs ofta, men utan några fakta som styrker dem. 
Det skulle vara av värde om det gjordes en grundlig undersökning och analys 
om kostnaderna och de tekniska konsekvenserna av en kraftigt begränsad/ 

stoppad vapenexport. 

Också Centerns Ungdoms[ örbund menar att den svenska vapenexporten 

hör omprövas och att målet på sikt måste vara en avveckling. Förbundet 
anser att vapenexporten i ett första steg måste begränsas till Norden och 
alliansfria stater i Europa. Utländsk licenstillverkning måste helt stoppas. 

Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund- Broderskapsrörelsen anslu

ter sig till uppfattningen att en genomgripande omprövning av tillämpningen 
av giillande regler hör göras och menar att vapenexporten bör begränsas till 
att i princip gälla neutrala och alliansfria Hinder i Europa och de nordiska 
länderna. 

Afoderata Ungdomsförbundet anser att omfattande krigsmaterielexport är 

en nödvändig förutsättning för ett inhemskt försvar utformat efter våra 
behov och till rimliga kostnader. Samverkan med utländska tillverkare är en 
förutsättning för det svenska försvarets fortsatta tekniska utveckling. För
bundet anser att kretsen av länder tillåtna för krigsmaterielexport kan ökas. 

Endast länder i vår närhet vars krigsmakter kan tänkas användas mot oss. 

länder i krig samt länder som kan tänkas använda svenska vapen för att 

kränka den egna befolkningens mänskliga fri- och rättigheter bör undantas 

som möjliga importländer. 

2 Styrningen av den svenska krigsmaterielexporten 

2. 1 Riskerna för vidareförsäljning av svensk krigsmateriel 

Några remissinstanser kommenterar utredningens överväganden när det 

gäller riskerna fiir vidanförsiiljning av svensk krigsmmeriel. 

K K menar att försvarsmakterna av flera skäl har behov av att göra sig av 

med äldre brukbar materiel. Ett av skälen är att materielen efter ett antal :'ir 9-i 



oftast minskar i stridsvärde. Ny materiel med inbyggd högre teknologisk nivå Prop. 1987/88:154 
minskar värdet hos äldre, enklare materiel. Bilaga 3 

Mot denna bakgrund anser kollegiet att det inte är rimligt att förbjuda 

vidareförsäljning av svensk krigsmateriel för all framtid. Ett sådant för\1ud 

hämmar den svenska vapenindustrins möjligheter att exportera nya vapen 

och torde försvåra efterlevnaden av de svenska kontrollbesttimmelserna. I 

stället bör vidareförsäljning tillåtas genom att den svenska regeringen på 

förhand i samband med en affärsuppgörelscs godkännande. gör en bedöm
ning av för hur lång tid slutanvändarintyget skall vara i kraft beroende p[1 den 

typ av krigsmateriel frågan gäller. Tillåts vidareförsäljning på särskilda 

villkor bör mottagarlandets nationella exportregler ligga till grund för 

tredjelandsförsäljningen på samma sätt som utredningen föreslår n~ir det 

gäller samarbete mellan svenska och utländska krigsmaterielföretag. P<'1 s[1 

sätt erhålls större flexibilitet vid regeringens bedömning av krigsmaterielex

portfrågor. Det är heller inte uteslutet att en större flexibilitet vad gäller 

tidsutdräktens omfattning kan medverka till större förståelse för de svenska 

kontrollbestämmelserna och därmed generellt sett öka förtroendet för 

svenska myndigheter hos mottagarlämkrna ävensom bevekelsegrunderna 

för den svenska säkerhetspolitiken. 

Kollegiet erinrar vidare om att vedertagna ursprungsregler bör tillämpas 

när vidareförsäljning äger rum. 

FfV anser att slutanvändarintygen i förening med tilltro till köparländer

nas vilja att motsvara säljarländernas förtroende är den bästa garanti som går 

att erhålla. FFV tar upp frågan om export av sådana komponenter som 

saknar egen identitet och inte bidrar till att höja de kompletta produkternas 

profil. FFV menar att om sådana komponenter utnyttjas i mottagarländernas 

egna konstruktioner, de berörda länderna skall ta ansvar för att de kompletta 

produkterna inte levereras till oacceptabla länder. Förutsättningen härför är 

att Hinderna i fråga har exportbestämmelser och tilliimpningar som inte 

avviker markant från de svenska. 

Folkpartiets Kvinnoförhwzd anser i likhet med utredningen att om en 
köpare sviker förtroendet, detta mäste påverka hans möjligheter att få nya 

leveranser frän Sverige. Vid otillåten vidareexport bör regeringen avbryta 
exporten alternativt dra in tillverkningstillsttmdet. 

Sveriges Socialdemokratiska Kvi1111oförbund anser att det klarare bör 

utsägas att en köpare, som i strid med slutanvändarintyg sålt svensk 

krigsmateriel vidare, icke i fortsättningen for köpa vapen från Sverige. 

Samma uppfattning· n:dovisar Sveriges Socialdemokratiska U11gclom.1jör

b11nd. 

Centerns Ungdomsförb1111d ser det som en självklarhe! att all cxporl till 

länder varifrån det förekommer vidareexport i strid med slutförbrukningsin-
tyg omedelbart skall stoppas. . 
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2.2 Allmänna synpunkter rörande utredningens överväganden och förslag till Prop. 1987 /88: 15.+ 
ökad styrning av krigsmaterielexporten och effektivare kontroll av Bilaga 3 
bestämmelsernas efterlevnad 

Flertalet remissinstanser stiiller sig bakom eller Himnar utan erinran u!red

ningens överväganden och förslag när det gii\ler ökad sryrning och cffekrirnrc 
kontroll. Den remisskritik som framförs giiller i första hand förslagen 

röranlk reglering av marknadsföringen. samarbete med andra Under samt 

revisorernas roll i kontrollarbetet. 

J K tillhiir de remissinstanser som inte har ni·1gon erinran mot de framlagda 

flirslagen. 

RA menar att förslagen tillgodoser friimst det angeliigna syftet att 

lagstiftningsviigen söka effektivisera kon!rollen av efterlevnaden av de 

hest:immelser som reglerar krigsmaterielexporten. 

R PS menar att giillande regler för krigsmaterielexporten redan i dag 

tillgodoser hiigt stiillda krav men har ingen erinran mot de framlagda 

förslagen. 

KA' stiilkr sig till iivervägande delen positiv till de iindringsfiirslag som 

framförs i utredningen. 

ÖB uttalar att det iir självklart att export/samarbete skall bedrivas inom 

ramen för giillande regler och fiirfat!ningar och menar <itt utredningens 

förslag fd111 dessa utgångspunkter synes liimpliga. 

FMV ger uttryck [1t uppfattningen att utredningens förslag iir liimpliga och 

viil underbyggda. 

FOA konstaterar att förslagen synes rimligt avviigda ur riittssiikerhets- och 

cffc k tivi tetss ynpunk t. 

PR.V liimnar dem utan erinran. 

Inte heller statens i11d11stri1·crk har nagot att erinra mot utredningens 

bedLimningar och förslag. 

FFV anser att industrin miiste kunna arbeta med !{mg framförht1llning för 

att i tid kunna miita kommande kundbehov och framh~lllcr vikten av att den 

eventuellt erforderliga utökningen av exportkontrnllen inte resulterar i en 

byr[1krati som intL' leder till m;'\let utan enbart försvarar industrins viillovliga 

ansträngningar. 

Fiirsnl!"simlustrifiJreningen till vars yttrande S1·c11ska 1\rhc1sgii·areföre

ni11ge11 och Sn'riges Jnd11strifiirb1111d hiinvisar. instiimmer i utredningens 

allmiinna bcdiimning att de svenska reglerna för kontroll av krigsmaterielex

porten redan nu tillgodoser högt ställda krav och betonar att den oro som för 

niirvarandc finns i debatten om vapenexpnrien ej f{1r til1{1tas paverka 

regcbystemet för den sven,ka för>varsmaterielcxporten pil ett sf1dant siitt att 

det försvagar den svenska frirsvarsindustrin. Beslut om svensk försvarsmalL'

rielexport m{1ste ske med utg{ingspunkt fdn vad som ligger i Sveriges 

langsiktiga intressen. 

1\rbctsp,il'l11fiireni11ge11 SFO:s principiella instiillning iir att myndigheternas 

nuvarande kontroll av försvarsmaterielexporten ~ir tillriicklig för att mPts\·a

ra de krav samhiillet kan stiilla med hiinsyn till försvarsindustrins speciella 

utvccklingsbetingelscr. Det finns därför egentligen inte någon anledning att 

förstiirka en kontrollfunktion som fungerar på ett tillfredsställande sätt. 



Föreningen har dock samtidigt förståelse för att den senaste tidens misstan- Prop. 1987 /88: 154 
kar om olovlig utförsel av försvarsmateriel reser krav på ökad kontroll och Bilaga 3 

insyn från statsmakternas sida. 
Kraven pä en förstärkt kontrollapparat måste dock vägas mot försvarsin

dustrins villkor för sin fortsatta utveckling. Det vore olyckligt om kraven p[1 

kontroll drevs så långt att det missgynnade de svenska företagen på den 

internationella marknaden. Bl.a. skulle företagen kunna förlora möjligheten 

till ett internationellt tekniskt samarbete vilket vore till nackdel för den 

svenska försvarsindustrin. 
RR\/ ifrägasätter huruvida utredningens förslag resulterar i en tillförlitlig 

kontroll frän statens sida samt anför att det är svårt att fran statens sida styra 

och kontrollera krigsmaterielexporten. diirför att utgångspunkterna för 

exporttillstånd hygger på svttrförenliga villkor. De begränsningar i verksam

heten. som styrningen syftar till. torde av de herörda företagen uppfattas 

endast medföra uppoffringar och ge få eller inga fördelar. Exempelvis kan 

företaget ha satsat stora resurser på förberedelser för affären. Företaget kan 

vid en utebliven affär bli klassificerat som en osäker leverantör. Faktorer som 

dessa kan i hög grad p;h'erka sysselsättningen och framtida exportmöj

ligheter. 

Det anförda visar att det ställs speciella krav på statens tillsyn av och 

reglerna för vapenexport. För tillsynens del måste en central punkt vara att, 

utöver lagtillsynen i det enskilda ärendet, inskärpa betydelsen av att de 

exporterande företagen aktivt arbetar för att lagstiftningens intentioner 

eftt:rlevs. Det är. som utredningen också påpekar. inte möjligt att med en 

rimlig resursinsats inrätta ett kontrollsystem som garanterar att staten kan 

följa varje enskild exportaffär och varje steg i dessa affärer. 

'.'/uvarande regler och kontrollsystem har inte medfört en effektiv tillsyn av 

varenexporten. En anledning till detta kan vara att man i lagstiftningen 

avstått från att generellt precisera det materiella innehållet i kontrollen och 

reglerna. I stället har man koncentrerat sig på att fastställa när och av vem 

som tillsttmd skall ges och niir kontroll skall ske. Vilka hedömningskritcricr 

som skall tilliirnpas faststiills av regeringen inför varje heslut. Utredningens 

för~lag innchiir frfönsl att fler kontroller införs. RRV:s bedömning är alt ett 

genomförande av dessa förslag inte kommer att förbättra tillförlitligheten i 

statens styrning och kontroll av krigsmaterielexporten i någon mera väsentlig 

grad. 

S1·ca l10rrä11 menar att flera av utredningens förslag bör övervägas vidare 

samt att ställning först bör tas till utredningen om krigsmaterielinspektionens 

org:misation och att pågående utredning rörande tullens kontroll av krigsma

terielexporten nch medborgarkommissionens granskning av exporten hör 

avvaktas. 

K11111111arriith'll i Stockholm framhåller att krigsmaterielexporten iir en 

fo'lga av stor vikt från utrikespolitisk synpunkt och med tanke pä dess 

ekonomiska betydelse för de företag som berörs samt anser att underlaget för 

förslagen i beUinkandet med hiinsyn härtill framst{1r som tunt. Analysen av 

problemen iir s{1lunda föga djupgående. Detsamma gäller motiveringen till 

de fiirslag som Higgs fram. Vidare gäller att det på senare tid här i riket har 

hiint mycket inom det aktuella området utan att det har vägts in i 

7 R1ksc/age11198i!88. /sam/. Nr 154 
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betänkandet. En vidare utredning behöver därför ske innan slutlig stiillning Prop. 1987/88:154 

tas. I lärvid bör undersökas om de regleringar av förbudskaraktiir. vilka Bilaga 3 
betänkandet innehåller, låter sig förenas med elen europeiska konventionen 

angående skydd för de miinsldiga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. 

LO har i stort inga invändningar att resa mot de framlagda förslagen och 

utgnr fr{in att statsmakterna noggrant kommer att följa att avsedda effekter 

uppnås med de åtgärder som införs och att ytterligare åtgiirder kan bli 

aktuella om så bedöms nödviindigt. 

TCO framhåller att en ovillkorlig förutsättning för att försvarsmatericlex

port skall tillatas är att exportfrågorna bedöms i ett utrikespolitiskt perspek

tiv och att det finns rimliga garantier för att gällande regler för export 

efterlevs. De brister i sistniimnda hiinseende som uppdagats under senare tid 

riskerar att försvaga Sveriges internationella anseende och tilltron till 

grunderna i vär säkerhetspolitik. 

TCO tillstyrker i huvudsak utredningens förslag till att förbiittra efterlev

naden av krigsmatericlbestiimmclserna. TCO anser att de formella reglerna 

för krigsmaterielexport i huvudsak är tillfyllest. Problemet ligger istället p{1 

ti!Himpnings- och kontrollplanet. Det finns därför starka skäl att förändra 

tilliimpningen av rcgclsystemct. 

Folkpartiets Kl'innoförhund tillstyrker i huvudsak de förslag till ökad 

kontroll som redovisas i betiinkandet. 

Samma uppfattning ger Sveriges Socialdemokratiska Ungdo111.1förbund 
uttryck åt. 

Centerns U11gd0111.1fiirb111ul anser att alla förslagen i betänkandet iir i rätt 

riktning men att de inte alls iir tillriickliga för att åstadkomma kontroll över 

den svenska vapenexporten. Förbundet menar också att en del av utredning

ens förslag mot bakgrund av den senaste tidens händelser framstår som 

ganska naiva samt att det inte hjiilpcr att . skärpa en lagstiftning om 

huvudproblemet är att lagstiftningen inte följs. och inte kan kontrolleras. 

Afoderata U11gdomsförb1111dct motsiitter sig flera av utredningens förslag 

till ytterligare regleringar. 

2.2.1 Effektivare kontroll al' bestämmelsernas eftcrlcmad 

2.2. I. I !Illern f öretagskontrol/ 

Flera remissinstanser har anfört synpunkter i fråga om de åsikter som 

redovisas i betänkandet ang~1ende ji)rbiittrad intern förctagskontroll. 

Regionåklagarmy11dighetc11 i Karlstad delar utredningens uppfattning att 

det är viktigt att försvarsindustriföretagen iiverviiger sin administrativa 

organisation och sina styrsystem samt att exportfrågor av betydelse behand

las i företagens styrelser. 

KK har samma uppfattning som utredningen att en ökad intern företags

kontroll bör anpassas till olikheterna i verksamhetens omfattning och 

inriktning hos de aktuella krigsmaterielföretagen. Där sä iir nödviindigt bör 

företagen sjlilva ompröva organisation nch styrsystem för att vinna bättre 

kontroll över exportverksamheten. 98 



RRV menar att samhiilleb kontroll biir iivergC1 till att friimst viirdcra de 

exporterande företagens system för internkontroll framför att försöka följa 

varje enskild affär. Enligt RRV:s uppfattning medverkar in!L' utredningens 

konkreta förslag till att förverkliga denna grundliiggande princip. Förslagen 

är i första hand utformade för att öka kontrollen i de enskilda affärerna i 

stället för att bedöma företagens system för intern kontroll. Insatserna 

föresl{1s vidare utföras sjiilvstiindigt av flera olika myndigheter. Diirigenom 

uteblir en samlad bedömning av företagens kontroll och eftcrlcrnad av lagen. 

Skall internkontrollprincipen utnyttjas i tillsynen av krigsmaterielexporten 

behöver kontrollformerna utformas i enlighet h~irmcd. Principen stiiller 

speciella krav pa hur tilbynen bedrivs och innebiir att tillsynsarbetet förskjuts 

frän en komponenttillsyn. dvs. tillsyn av enskilda affärer. till en systemtill

syn. Syftet blir därmed att kontrollera pm företaget lever upp till kraven i 

gällande regler för krigsmaterielexport snarare än att kontrollera den 

enskilda affären. I lur företaget hanterar krigsmatcriclcxportfriignrna internt 

och vilken kontrollorganisation man har byggt upp blir därmed centrala 

fr:igor att ställa för tillsynen. Det blir viktigt att bedöma om företagen har 

byggt upp en intern kontrollorganisation som är fristiicnde i förhållande till 

den verksamhet som skall kontrolleras. En jiimförelse kan hiir göras med den 

interna ekonomiska kontrollen i företagen. 

För att internkontrolkn skall bli ändamf1lsenlig kriivs att staten fastställer 

kraven pa företagens interna kontroll. Av reglerna m{1stc framgå att rutiner, 

ansvarsfördelning och organisation skall dokumenteras av företagen. Utred

ningens förslag till förbättrad utbildning och information. förslag om utökade 

rappnrteringsrutiner samt förslag om utökade skyldigheter för företagen att 

lämna uppgifter om exporterad materiel och upplåtna tillverkningsriittighe

ter m.m. kan diirvid arbetas in i riktlinjerna för företagens internkontroll. 

Tillsynsmyndighetens bedömning av tillförlitligheten i företagens intern

kontroll mE1ste verifieras genom kontroll av enskilda exportaffärer. Vad 

RR V tidigare sagt om företagens incitament att följa gällande regler talar 

ocks;1 för behovet av stickprovs,·is kontnill av enskilda affärer. 

Stvckhol111s Ha11dt'!ska111marl' framh{11lcr att i den mi·m regeringen ämnar 

utge detaljerade föreskrifter om den interna företagskontrollen. dessa ges en 

sådan utformning att hiinsyn tas till i företagen befintliga kontrollsystem för 

att undvika dubbleringar. 

S1·erigcs c.rportrcld menar att efterlevnaden av giillande regler häst siikras 

genom ett förtroendefullt samarbete mellan myndigheter och företag. 

FFVanför att man är beredd att vidta erforderliga i'1tgärder för att försvåra 

överträdelser av gällande exportregler och anser att en intern kontroll i 

väsentliga avseenden iir effektivare iin en myndighetskontroll. FFV har för 

egen del inom Ordnance. som är den del av koncernen som har den 

ojiimförligt största krigsmaterielexpPrten. under de senaste {1ren utövat en 

viss internkontroll av exporten. Kontrollen har nyligen formaliserats pfi så 

sätt att en intern instruktion utfärdats, enligt vilken befattningshavare inom 

olika omdiden har utsetts till .. controllers ... Kontrollsystemet upptar rutiner. 

rapporteringsviigar liksom föreskrifter om utbildning av berörda tjiinstemiin. 

Systemet är upplagt sf1 att koncernens internrevisor har elen övergripande 

kontrollen om hand och rapporterar eventuella avvikelser till koncern

chefen. 

Prop. 1987/88: 154 
Bilaga 3 
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Försvarsindustriföreningen till vars yttrande S1·enska Arhetsgivareföre- Prop. 1987/88:154 
ningen och Sveriges lndustriförbund hänvisar. anser att det i första hand Bilaga 3 

åvilar företagen själva att följa upp och kontrollera att företagen noga följer 

gällande bestämmelser. 
Föreningen föreslår att företagen var för sig upprättar ett kontrollsystem 

anpassat till olikheterna i företagens verksamhet och att resp. företags 

styrelse utser en ansvarig person för denna kontroll som anmiils till KM! för 

detta uppdrag. 
Även Arhetsgivarf ören ingen SFO anmäler likartade synpunkter. Före

ningen anser således att det främst är företagens sak att se till att deras 
personal är insatt i gällande bestämmelser och att kontrollera att bestämmel

serna följs. Företagens ansvar bör förstärkas t.ex. genom att ett kontrollupp
drag läggs på en person i ledande ställning i företaget, samtidigt som 

myndigheternas kontrollfunktion kan stärkas genom att en bestiimmelse i 
lagstiftningen införs enligt vilken företagen skall anmäla till KM! vem som 

har det interna kontrolluppdraget. 
Moderata Ungd01mförh1111der anför att den senare tidens debatt om 

krigsmaterielexporten enligt dess förmenande inneburit att företagen själva i 
eget intresse förbättrat sin kontroll och att denna utveckling kan förväntas 

fortsätta. 
Kammarrätten i Stockholm understryker i denna del att frågor om 

utbildning av anställda och om ändrade rapporteringsrutiner inom företagen 
avser interna angelägenheter som det självfallet ankommer på företagen att 

lösa. Kammarrätten uttrycker förvåning över att utredningen tagit upp 

saken, särskilt som utredningen varken i ett betänkande eller annars kan ge 

direktiv för anställda. 

2.2 .1.2 Revisorernas förl'{l/tningsrevision - skyldighet för re1•isorcrna att 

bestyrka uppgifter 

Flertalet remissinstanser som uttalat sig är kritiska mot utredningens förslag 
att revisorerna skall vara skyldiga att till regeringen liimna en avskrift av 
revisionsberättelsen, om de har anmärkt på något som gäller krigsmate
rielexporten samt att på begiiran bestyrka uppgifter som företagen har att 

lämna. 
RÅ har ingen erinran i sak mol att företagsrevisionen ges en sadan 

inriktning att den kan tjäna som ett komplement till myndigheternas 

kontrollverksamhet. RÅ menar att en gransknings- och rapporteringsplikt av 

detta slag sannolikt kan ge betydande preventiva effekter. Den föreslagna 

lagtexten, 8 *· bör dock kompletteras så att därav framgi1r att revisorn har 
skyldighet att särskilt granska - icke blott anmäla - om bolaget handlat i strid 
med bestämmelserna i lagen, och om så visar sig vara fallet. göra anmiirkning 
därom i revisionsberättelsen. En förutsättning för en ordning av angivet slag 

måste dock vara att rapporteringsskyldighetcn omgärdas med klara distink
tioner. Det i lagförslaget angivna uttrycket "anmärkning av betydelse med 

avseende på bolagets verksamhet inom krigsmaterielomri1det" synes inte 
vara tillräckligt konkretiserat för att tillgodose detta krav. Enligt RA:s 

mening synes från angivna utgångspunkt mera Hlmpligt att rapporterings-
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skyldigheten begränsas till att avse rena regelövcrträdelser. Prop. 1987/88: 154 
Regio11tlklagarmyndighetr:n ·i Karlstad anför att det krävs att det råder ett Bilaga 3 

förtroendefullt förhiillande mellan n.:visorer och företrädare för företaget för 

att en revisor skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Skyldigheter för revisorn att 

vidarebefordra uppgifter om missförht1llanden i företaget till olika myn-

digheter är siillan iignade att stiirka detta förtroendeförhållande. Delvis 

kommer intresset av information i konflikt med intresset av att det utförs 

goda företagsrevisioner. Regionåklagarmyndigheten menar att förslaget om 

rapportcringsskyldighet för revisorer därför inte är utan betänkligheter. 

Sl'('a hm·riitt stiiller sig tveksam till förslagen och menar att dessa innebär 

rn långtgi1endc utvidgning av begreppet förvaltningsrevision och att det 

starkt kan ifr<igasiittas om en revisor kan åläggas sädana uppgifter som 

utredningen föreslagit. 

Kwnmarriitten i Stockholm anför att man i tidigare remissyttranden 

rörande revisorernas roll ställt sig negativ till att uppgifter skall läggas på 

revisorerna utiivcr dem som de har enligt aktiebolagslagen (ABL). Allt 

eftersom de ;IJ;iggs flera uppgifter som endast syftar till att tillgodose det 

allmiinnas intresse. uttunnas nämligen deras roll som förtroendemän för 

akticiigarna. företaget. borgeniirerna. de anställda och aktieköparna. Kam

marrätten menar att detta iir en olycklig utveckling som är ägnad att rubba 

det viil balanserade systemet enligt ABL. Med hänsyn till de speciella 

förhällanclen inom krigsmaterielindustrin vill kammarrätten dock inte direkt 

motsätta sig förslaget i denna del. 

Enligt kammarrättens mening kan det emellertid inte vara rimligt att 

revisorerna skulle ha att siinda avskrift av revisionsberättelsen till regeringen 

innan beriittelsen har blivit tillgänglig för aktieägarna. I detta hänseende bör 

förslaget förtydligas. Det kan inte heller gärna göras till en absolut skyldighet 

för revisorerna att bestyrka vissa uppgifter ( H § andra stycket i förslaget). 

Situationer kan tiinkas när revisorerna inte kan eller vill bestyrka begärda 

uppgifter. eftersom de inte kan kontrollera uppgifterna eller dessa är 

oriktiga. Lagtexten behöver med hänsyn hiirtill omformuleras. Vidare bör 

det av lagtexten klart framgå vem dler vilka som äger rätt att begära ett 

bötyrkande. 

K K avstyrko:r förslagen samt anför. 

Det principiella ro:sonemang som förs om revisorernas skyldighet att i 

samband med förvaltningsrevision granska styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning. finns inget att erinra mot. Att däremot i en speciallag 

äl:igga revisorerna en siirskild granskningsskyldighet vad beträffar eventuella 

ätgiirder vidtagna av aktuella bolag i strid med giillande bestämmelser på 

krigsmaterielomritdet. iir dock ytterst tveksamt (8 § första stycket). En 

förutsiittning för att den föreslagna bestiimmclsen skall fä någon reell 

betydelse. är att revisorn har den nödvändiga kompetensen på krigsmate

rielomritclct för att kunna göra meningsfulla bedömningar. Sådan kompetens 

torde endast förekomma i undantagsfall. Den externa kontrollen av att 

företagen inte bryter mot bestämmelserna på detta omri1de måste enligt 

kollegiets mening ligga pä ansvariga myndigheter diir den nödvändiga 

kompetensen ocksa finns. 

GiYetvis kan det förekomma alt revisorerna uppmärksammar uppenbara I OJ 



överträdelser inom detta omrt1dc. 13edömer revisorn att övertriidelsen i 
n{1got avseende kan skada bolaget. skall revisorn sjiilvfallct uppmiirksamma 
föri::tagets ledning hiirp{1. Är skadan som uppknmmit av väsentlig betydelse 
s;'l skall revisorn givetvis göra anmiirkning om detta i revisionsberiittelscn. 
Detta följer av aktiebolagslagen 10 kap. 10 *· Man hiir dock ha i minnet att 
det primiira ansvaret för bolagets information i1vilar ledningen och inte 
revisorn. 

Att i detta sammanhang göra jämförelser med revisorns särskilda gransk
nings- och rapporteringsskyldighet på skatteområdet, är inte meningsfullt. 
Kunskaper inom skattcomradet har sedan Ung tid varit en del av re\;isorernas 
traditionella gransknings- och knmpetl'nsomr;"1de. 13cskattningsfrågor utgiir 
en naturlig och integrerad del av de redovisnings- och förvaltningsfrägor som 
en revisor alltid har att ta stiillning till. oberoende av bransch. Vid ett 
genomförande av de föreslagna iindringarna skulle med fog kunna hävdas att 
det inom ett flertal andra omd\den borde kunna sti1llas likartade krav pä 
revisorerna. Exempel hiirpa utgiir miljöskyddslagstiftningcn. Detta vore 
enligt kollegiet en orimlig och olycklig utveckling. 

Enligt kollegiets mening bör det tiligga den kontrollerande myndighdt'n 
att pil eget initiativ. antingen direkt fri\n företaget eller fr[m patent- och 
registreringsverket. införskaffa revisionsberättelser och {irsredovisningar i 
samtliga ;iktuella bolag. oberoende av om anmiirkning skett eller ej i 
revisi11nsberii ttelse rna. 

Bestiimrnclsen i 8 ~ andra stycket m:'1ste ocks;i den starkt ifr{1gasättas. Att 
gt·nerellt kr:iva att revisorn skall kunna t1Uiggas att granska och intyga 
riktigheten av fdn företaget enligt 7 * liimnade uppgifter. iir ett klart avsteg 
fr:'1n hittillsvarande. giillandc rt·gler och praxis inom revisionsomri\det. 
Denna bestiimmelse iir inte minst olycklig med hiinsyn till att revisorn kan 
{1läggas att uttala sig i fr{1gor diir han saknar kompetens. Kollegiet vill i detta 
sammanhang hänvisa till Föreningen Auktoriserade Revisorers FAR rcvi
sionskommittcs publicerade uttalande ( 19H1) ang[1ende '"Revisorsintyg". 

En fiirutsiittning för att en bestiimmelse av detta slag skall kunna bli 
verkningsfull, iii· att den bcgriinsas till frf1gor diir revisorn har kompetens. 
Hur detta skall kunna kisas praktiskt fordrar dock ytterligare utredning. 
A ven hiir bör uppmiirksammas att det primiira ansvaret för bolagets 
informationsgivning itvilar ledningen och inte revisorerna. En annan ordning 
skulle utgöra ett klart avsteg fr;°1n giillandc rollfördelning. 

Att som i författningsfi.irslaget införa en siirskild straffsanktion för 

revisorer iir enligt kollegiets mening helt friimmandc ( 15 *l· Den r[1dande 
mdningen torde vara fullt tillfredsst:illanck i detta avseende dels med hiinsyn 
till de sanktioner som kollegiets tillsynsuti.ivning kan medföra. dels med 
hiinsrn till dl'! skadest{rndskrav som en revisor kan {1dra sig. Dessutom bör 
man uppmiirksamma de möjligheter. om iin begriinsadc. som brottsbalken 

ger. 
RRV menar att utrcdningefö lagförslag iir oprecist formulerade. Det 

kommer diirför att vara sv[ut fiir en re\ is1H att utan att analysera \'illk111en fr\r 

\·arje enskild affär bediima om lagövertriidelse har skett och om denna 
ekonomiskt skadar bolagL't s;·i att den föranleder anmiirkning i re\·isinnsbe

riittelscn. 

Prop. 1987/88:154 
Bilaga 3 
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Utredningen jämför den föreslagna granskningen med den skattegransk- Prop. 1987/88:154 
ning som iilagts revisorl;'r. Revisorernas skattegranskning är emellertid väl Bilaga 3 
preciserad i aktiebolagslagen ( lO kap. 10 ~). Dessutom tillhör skattegransk-

ning revisorns direkta kompetensomr[ide, och redovisning av skatter ingår i 

de ekonomiadministrativa system som revisorn normalt granskar. 

RRV fiiresl{Ir diirför att den allmänna kontrollen utförs av krigsmate

rielinspektionen. som skall ha erforderlig kompetens att bedöma krigsmate

rielexporten. Om revisorerna skall tilldelas en kontrollerande roll. m<'lste den 

vara tydlig och knyta an till revisorernas '"naturliga'" kompetens- och 

ansvarsområde som det definieras i aktieholagslagen m. m. Införs internkon

trollprincipcn och utarbetas krav fran statens sida p{1 vad internkontrollen 

skall omfatta. kan revisorerna eventuellt äläggas att granska tillförlitligheten 

i företagens internkontrollsystem. En s~1dan granskning hör dock endast 

utföras efter siirskild anmodan av KMI. 

FFV har inga erinringar mot förslaget att företagets revisorer skall vara 

skyldiga att till regeringen överlämna avskrift av revisionsberiittelser som 

upptar anmiirkning betriiffande exporthest:immelsernas efterlevnad. 

Försrarsi11dus1rifiire11i11ge11 anser att företagens revisorer inte skall utnytt

jas för kontrollen av företagen. Till föreningens yttrande hänvisar S\'emka 
Arbetsgirareji'ireningen och Sl'eriges lndustrifiirbuml. 

Swckholms Ha11delska111mare ställer sig tveksam till förslaget att uppgifter 

som liimnas av företagen på begiiran skall styrkas av företagens revisorer. 

Enligt handclskammarens mening finns det ingen anledning till att bolagens 

normala företriidare inte skall tillerkännas fullt förtroende och därmed 

följande ansvar niir det giiller exportuppgifter. Utredningens analogier med 

bl.a. regionalstöd saknar enligt handelskammaren tillräcklig relevans inom 

detta 0111r[1de. 

Fiireningen Auktnriserade Revisorer FAR avstyrker s{1viil förslaget om att 

revisorerna skall siinda in revisionsberättelse till regeringen som förslaget 

att n.:visorer skall vara skyldiga att bestyrka uppgifter från företagen. Vad 

betriiffar eld sistniimnda förslaget menar föreningen dock att syftet härmed 

borde kunna uppnås genom att visst tillständ villkoras av att företagens 

uppgifkr atföljs av ett s. k. revisorsintyg. som dock inte bör begäras i frågor 

S<"l!Tl ligger utanför auktoriserade revisorers naturliga kompetensomr{1de. 

Föreningen a\'styrker även att revisorernas {!liggande straffsanktitincras på 

siitt utredningen fiircsl[tr samt anför. 

Utredningens förslag till 8 * första stycket bygger pt1 att revisorerna i sin 

fiirvaltningsrevision kan komma att iaktta övertriidelser av lagen om förbud 

mot utförsel av krigsmateriel som är av si\dan karaktiir att de förorsakar 

företaget viisentlig ekonomisk skada. 

I och för sig är utredningens resonemang teoretiskt riktigt. En förutsätt

ning för att bestiimmelsen skall ha ni1gon effekt är dock att revisorerna 

typiskt sett pi1tr:iffar sitllana iivertriidelser vid en granskning som utförs enligt 

vedertagen god revisionssed. S{1vitt föreningen kan finna behövs det för 

iindam~1kt kunskaper i krigsvetenskap. politisk geografi och kL·mi. för att 

blott niimna ni1gra centrala omr<lden som ligger uppenbart utanför revisorer-

nas naturliga knmpetensomrade. Det kan därför antagas att det endast iir i 

undantagsfall -,om styrelsens och verkstiillande direktörens ö\·ertriidelser av ](J3 



hestämmclserna om krigsmaterielexport upptäcks av företagets revisorer Prop. 1987/88:154 
innan de kommit till tullens. KMI:s eller något annat kontrollorgans Bilaga 3 
kiinnedom. 

Överträdelser som faktiskt upptäcks av revisorerna och som väsentligt 

skadat företaget omnämns givetvis i revisionshcrättelsen i enlighet med 

aktiebolagslagen 10 kap. 10 § tredje stycket. Föreningen vill emellertid 

påpeka att styrelsen och verkställande direktörens årsredovisning i normal

fallet innehåller den viktigaste informationen om bolagets verksamhet och 

måste läsas tillsammans med revisionsberättelsen. Föreningen finner det 

närmast självklart att det bör ingå i den offentliga tillsynen över krigsmate

rielexporten att ftrsredovisningar och revisionsberättelser från alla krigsma

terielexporterande företag inhämtas. lämpligen av KMI. Enklast kan detta 

ske genom en stående beställning hos patent- och registreringsverket. 

Handlingarna kan med en rätt begränsad resursinsats genomgås av KMI, 

som därefter har att avgöra vilka ytterligare kontrollinsatser som kan vara 

påkallade. 
Att härutöver föreskriva att revisorerna i vissa fall skall sända in kopior av 

revisionsberättelserna direkt till regeringen synes inte tjäna något i'tndamäl. 

I fråga om utredningens förslag till 8 § andra stycket anför föreningen att 

en revisor inte kan vara skyldig att bestyrka sådana uppgifter som han vid sin 

granskning funnit felaktiga. 

Föreningen framh{1ller vidare att uppgiftsskyldigheten gentemot KMI och 

samhällets övriga tillsynsorgan p{1 krigsmaterielexportomri'.tdet måste avila 

styrelsen och verkställande direktören. Revisorernas uppgift är att, formellt 

pi\ aktidgarnas uppdrag men i realiteten med ansvar mot alla bolagets 

intressenter. granska redovisningen och förvaltningen. Det skulle strida mot 

den grundläggande rollfördelningen i svensk associationsrätt att {!lägga 

revisorerna ett självständigt ansvar i en funktion som ingi1r i bolagets 

förvaltning. Föreningen avstyrker cHirför 8 § andra stycket. 

Å andra sidan är det förenligt med revisorsrollen att. efter prövning i varje 

särskilt fall av förutsiittningarna frän etisk synpunkt. utfärda intyg med 

bestyrkande innebörd utöver vad som kriivs enligt aktiebolagslagen. 

Föreningen menar slutligen att auktoriserade revisorers yrkesverksamhet 

är sanktillnerad genom skadeständsansvar och genom disciplinärt ansvar. 

dels inför kommerskolkgium. dels inför föreningens disciplinniimnd. Endast 

i speciella fall kan straffansvar enligt brottsbalken komma i frt1ga. Genom 

den föreslagna 15 *skulle ett dubbelt sanktionssystem införas av en art som 

vid tidigare lagstifnings<ltgiirder befunnits olämplig. 

Svenska Metallarbetareförbu11de1, Statsanställdas Förbund, Sveriges Soci
aldemokratiska Kvinnoförb11nd och Folkpartiets Kvinnoförbund stöder ut

tryckligen utredningens förslag. medan Afoc/erara U11gdo111sförb1111der mot

siitter sig dessa. 

2 .2 .1.3 T11/ln•rkers komroll m· exporten 

RÅ delar utredningens uppfattning i frf1ga om generaltullstyrelsl·ns förslag 

att komplettera lagen om förbud mot utförsel av krigsmateriel. m.m. med en 

hcstiimrnelsc av innebörd att tullen vid kontroll av krig~matcrie\exporten for 

tilliimpa bevissäkringslagen på samma siitt som giiller vid skattekontroll. 



Inte heller finner RÅ tillriickliga skäl föreligga för den av gcncraltullstyrcl- Prop. l 987/88: 154 
sen föreslagna skyldigheten för företagen att innan utförsel är aktuell. på Bilaga 3 
tullmymlighetens begäran, lämna uppgifter om exporten. J stället bör, som 

utredningen förordar, uppgiftsskyldigheten utformas som ett allmänt ålig-

gamle för företagen att redovisa handlingar rörande exportverksamheten till 

regeringen. 
RÅ ställer sig positiv till förslagen vad gäller förhandsanmälningar till 

tullmyndigheterna angående exportsiindningar och någon form av s.k. 

landningsintyg. Dessa frågor bör som utredningen föreslagit, övervägas i 

samband med en översyn av utförselkontrollens administrativa rutiner. 

K K delar utredningens synpunkter p{1 de av general tullstyrelsen framförda 

förslagen men vill varna för en utveckling diir krigsmateriel alltmer belastas 

av administrativt kdivande och dyrbara kontrollsystem som berör utlandet 

och vars effektivitet och värde kan ifrågasättas. 

Kammarrätten i Stockholm har inga inviindningar mot vad utredningen 

anfört i denna del och framh{1ller, såvitt rör bevissiikringslagen, att denna 

utsatts för stark kritik och för närvarande ses över. 

General111llstyrelsen framht1ller att styrelsens förslag skall ses som en 

redovisning av tänkbara {1tgärder, som var och en för sig kan bidra till en 

förbättrad och säkrare kontrollverksamhet. 

S[1vitt rör styrelsens förslag att ge tullverket rätt att tillämpa bevissäkrings

lagen vid kontroll av krigsmaterielexporten samt riitt att ta del av handlingar i 

god tid före utförseltillfölkt kan styrelsen godta utredningens slutsatser, om 

exportörerna genom föreskrift M1iggs att liimna exportanmälan (förhandsan

mälan) i god tid före varje exporttillfälle. Härigenom fär tullverket med 

tilliimpning av 3.S § tullagen ändå möjligheter att hos exportör eller 

transport- och speditionsföretag kontrollera riktigheten av lämnade uppgif

ter före inlastning eller i samband därmed eller pi\ annat sätt planera sin 

kontrollverksamhet. 

FF\l delar utredningens hedömning när det gäller utnyttjande av bevissäk

ringslagen samt möjligheter för tullverket att fä ta del av företagens 

knrrespnndc ns. 

I fråga om utnyttjande av s.k. lanclningsintyg anför FFV att sådana 

onekligen ger en försäkran om införtullning i mottagarlandet men utesluter 

naturligtvis inte en reexport. 

Däremot anser FFV det rimligt att exportörerna i så god tid som möjligt 

anmiiler utförsel av krigsmateriel och menar att de siikerligen alltid har 

ambitionen att göra så. Komplikationer som försvt1rar en si1dan procedur 

intriiffar dock ihland. 

FFV vänder sig mot en ordning som skulle innehiira en begränsning av 

antalet utförselnrter, dtersom materielen oftast levereras fritt fabrik eller 

fob och den fördyring av transportkostnaderna som det skulle innebära att 

endast kunna utnyttja vissa angivna griinsorter skulle \'ara sv;'\rförstäelig eller 

oacceptabel för köparen. 

Också NinTarsi11d11.1·1riförc11i11gm. till vars yttrande Srcmka Arhctsgirare
ji'ircni11ge11 och S1·eriges /11d11strifiirh111ui hänvisar, delar utredningens kritis-

ka synpunkter p{1 generaltullstyrelscns förslag och framhåller bl.a. att det 

friimst med hänsyn till kommersiell sekretess ej iir acceptabelt att tullverket 10.S 



far del av offerter, telex och skrivelser. Detta skulle också innebiira en Prop. 1987/88:154 
kontroll av företagens marknadsföring, som ej kan åvila tullmyndighet. Av Bilaga 3 
samma skäl kan föreningen inte godta att KMI regelmässigt till tullverket 

översiinder kopior på ansökningar om tillstånd för export. 

I fråga om landningsintyg anser föreningen att s[1dana frtin svensk 

synpunkt kan ses som en logisk del av ett system med slutanvändarintyg. 

Föreningen anser dock att landningsintyg icke tillför något ytterligare från 

kontrollsynpunkt. Om landningsintyg kommer till anviindning bör dessa 

siindas till KM! och ej till tullverket. Vissa kunder skulle med stor 

sannolikhet irriteras över att behöva förete både slutanviindarintyg och 

landningsintyg. För vapenbiirare som t.ex. flygplan saknar landningsintyg 

helt relevans. 

För att kunna ftstadkomma. behandling utan onödig tidsförlust skall den 

fysiska tullkontrollen utövas antingen av tullkontrollanstalt i säljan:ns 

närregion eller av tullanstalt på utförselorten. Köparen kräver ofta leverans 

enligt fob svensk hamn. Föreningen kan därför inte acceptera att antalet 

utförselorter begränsas jiimfört med nuläget. 

En avisering av planerad utförsel som utn.:dningen föreslår iir möjlig. En 

sådan avisering för emellertid ej förhindra förändringar som kan uppkomma 

i ett sent stadium av leveransen. Föreningen anser att avisering ej är 

nödvändig för reservdelar, för delar inom en aviserad serieleverans, för 

prototyper och dt:monstrationsutrustning samt för leveranser under ett visst 

värde. 

i\rbetsgivarföreningen S FO avstyrker, liksom utredningen, generaltullsty

relsens förslag om utökad kontroll genom tilliimpning av bevissäkringslagen. 

Det skulle medföra ökad byräkrati och effektiviserar inte myndigheternas 

kontrollfunktion. Förslaget om att generaltullstyrelsen skall fä ta del av 
företagens offerter, telex och andra skrivelser som rör deras leveranser är 

inte realistiskt. Sak samma gäller förslaget om att KMI regelmiissigt ska 

översända kopior på ansökningar om exporttillstiind till tullverket. Förslaget 

skulle innebära intrang i de enskilda företagens integritet. Det leder i sin tur 

till att deras möjligheter att göra sig g~illandc på försvarsmaterielmarknadcn 

försiimras högst avsevärt. 

Föreningen har däremot inte ni'lgot att erinra mot förslaget att planerad 

utförsel av försvarsmatcriel skall aviseras i förväg. Det är tviirtom rimligt 

under förutsättning att det inte i alltför hög grad inkräktar p;I det handlingsut

rymme som företagen alltid behöver ha vid leveranser. Föreningen förutsät

ter vidare att någon aviseringsskyldighet inte skall föreligga för leveranser av 

reservdelar, för enskilda delar inom ramen för en serieleverans och inte 

heller för leveranser under ett visst viirdc. 

Stockholms Handelskammare anser i likhet med utredningen att land

ningscertifikat i vissa fall skulle kunna vara ett värdefullt komplement till 

slutförbrukarintyg. Enligt handelskammaren hör det vara krigsmaterielin

spektionen s1)m skall avgöra när landningsccrtifikat erfordras och också vara 

·den slutliga mottagaren av certifikatet. 

Ett syqem med förhandsanmiilan till tullmyndighet torde siisom utred

ningen föreslagit fordra ett dispensinstitut för att bli praktiskt. hanterbart. 
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Dessutom bör generella viirdcmiissiga minimigriinscr fört.ex. rescrvdelsle- Prop. 1987/88: 154 

veranser utgöra dispensgrund. Bilaga 3 
l-Iandclskammarcn kan inte bitriida utredningens uppfattning att det 

skulle vara angcliigct att tullmyndigheterna far information om inhimnade 

ansökningar och beviljade tillsu\nd till utförsel av krigsmateriel. i synnerhet 

som landningsintyg bör vara en handling som K~11 skall infordra. Diiremot 

skulle det möjligen finnas behov av rapportering fr[111 tullverket till KM! för 

avstiimning av uppgifter i exporttillsttmd. 

S1·erigcs exportråd noterar med tillfredsstiillclse att utredningen inte 

fordrar <ttgiirder som avser s. k. bcvissiikring. 

Sn•nska Metallarhetareförhundet anför i fr{iga nm tullverkcts medverkan i 

framtiden att det iir viktigt att tullverkets roll noga analyseras. Utifdn 

pcrspcktivet knntrnll och efterlevnad iir det bra med en ökad roll för 

tullverket. Utifr<ln perspektivet sekretess. affiirshemlight'ter är tullverkets 

mer omfattande roll inte lika självklar. Förbundet anser att det iir en biittre 

viig att ge KMI mer resurser för ökad intern kontrnll och insyn. 

TCO stilller sig däremot tveksam till om förölagna förändringar av 

tullverkets roll i exportfrf1gornas hantering skulle innebära några större 

förbättringar i kontrnllhiinseendc. 

S1•criges Socia/de111okra1iska Kl'i1111ofiirb1111d menar att generaltullstyrel

sens pft praktiska erfarenheter baserade förslag till en hiittrc kontroll förts åt 

sidan alltför Uittvindigt. I den m{111 de inte direkt avvisas som i fr[1ga om 

hcvissiikring och vissa skyldigheter att Uimna uppgifter. förklarar sig 

utredningen vara "tveksam". 

Enligt förbundets uppfattning i'ir det anmärkningsviirt, att utredningen då 

inte pn:senterat n{1gra alternativ till tullens förslag. Speciellt förslaget att 

begränsa antalet griinsorter för utförseln liksom rätten att ta del av vissa 

uppgifter förcfaller klokt. Frim utredningens sida saknas diiremnt konkreta 

förslag i detta strategiska avsnitt. 

Ocksii S1·criges Socialde111okratiska U11gdo111.1förh1111d menar att general

tullstyrelsens förslag till skiirpningar av kontrollen är viktiga och borde ha lett 

till konkreta förslag fr<\n utredningen. 

Moderata U11gdo111.1förb1111d<'l instiirnrner i utredarens förslag nch under

stryker vikten av att \'idmakthålla principen att offentliga myndigheter skall 

utföra den författningsregleradc kontrollen av krigsmaterielexport. 

2.2. I. -I Med1·erka11 a1· de .n-enska wla11d1·111y11dighetl'rna 

\1ed avseende pit utredningens överviiganden att Utta de .1Te11ska 111/1111ds

my11dighctcma 111ed1·erka 1·id kon1rolle11 av att exportbestiimmclscrna efter

levs finner K K det inte meningsfullt att fil en si1clan regelbunden och 

institutionaliserad medverkan till st{md. bl.a. diirför att utlandsmyndigheter

na torde ha hegriinsade möjligheter att fullgöra L'n s{1dan uppgift. Det torde 

vara en mycket kiinslig fdga för diplomater att söka utröna hur man i 

statinneringslandet disponerar krigsma!t'riel. menar KK. I .enskilda fall 

[tligger det naturligtvis alltid svenska utlandsmyndigheter att vara myndighe

ter i S1·erige hehjiilpliga i nlika fr<'\g1.H. 

Ocks{1 Stockho/111s Ha11delskw1111wre anför att dl'n inte kan finna det 107 



meningsfullt med ett generellt rapporteringssystem till svenska utlandsmyn- Prop. 1987/88:154 
digheter vad gäller ansökningar och tillst[md. Detta är dock ett kontrollin- Bilaga 3 

strumcnt som skulle kunna användas i enskilda fall eller länder. 
FFV finner en medverkan av svenska utlandsmyndigheter mindre lämplig 

samt anser att dessa i allmänhet inte har kunskaper och resurser att utföra en 

kontroll i mottagarlandet. En sådan kan på sina håll förväntas bli betraktad 

som oförenlig med den verksamhet som är normal för myndigheten i fråga. 

Försrnrsindustriföreningen, till vars yttrande Svenska A rbetsgivaref öre

n ingen och 5freriges lndustriförbund hänvisar. menar att det inte är lämpligt 

att med fasta rutiner involvera svenska utlandsmyndighcter. En utökad 

kontroll skulle enligt föreningen av köparlandet kunna uppfattas som 

inblandning i landets inre angelägenheter. 

Folkpartiets K1•imwjörbu11d liksom i'vfoderata Ungdomsförbundet stödjer 

utredningens förslag. 

2.2.1.5 Ökad skyldighet för företagen att lii11111a uppgifter om exportl'erk

samheten 

Regionåklagarmyndigheten i Karlstad uttalar att det är av avgörande 

betydelse att regeringen vid tillståndsprövningen tillförsäkras ett fullständigt 

beslutsunderlag. vilket förutsätter en utökad uppgiftsskyldighct frän företa

gens sida. 

I fråga om förslaget om införandet av en uppgiftsskyldighet för den som 

erhållit exporttillstånd eller tillstånd att utom riket upplMa eller överlåta rätt 

att tillverka krigsmateriel menar åklagarmyndigheten att utredningen inte på 

ett tillräckligt sätt klargjort huruvida det överhuvudtaget föreligger behov av 

en lagregel med sådant innehfill. 
S1·ea hm·riitt delar utredningens mening att det behövs en kontroll som ger 

kontrollmyndigheten en ökad insyn i exportverksamheten samt att kontroll

bestämmelserna i lagen om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. 

m.m. bör utsträckas att giilla iiven när exporttillstånd beviljats. 

Genera/wllstyrclsen framhMler att det är av stor vikt att tullverket fär 
tillgång till uppgifter om exporterad materiel i den del som är av betydelse för 

verkets kontrollinsatser. 
Statens industrh-erk menar att en utökad uppgiftsskyldighet med förbättra

de kunskaper. ändrade rapporteringsrutiner m.m. hos företagen inte bör bli 

betungande. 

FFV har inget att erinra mot den föreslagna skyldigheten att lämna 

uppgifter om krigsmaterielexporten och om upplätna tillverkningsrättighe

ter. Sådana uppgifter Himnas i viss mån redan nu. 

Företagens Uppgiftsliimmmlelegation, till vars yttrande Svenska Arbl'tsgi

rnrcförcningen och Sreriges lndustriförb1111d hiinvisar. menar att det krävs att 

uppgiftsskyldigheten i sin helhet lagregleras i det fall det iir nödviindigt att 

utöka underlaget för kontrollen. 
Enligt dekgationens m~·ning kan det inte anses befogat att regeringen ges 

en rätt att från tid till annan bestiimma vilka uppgifter som är relevanta för 

tillsynen. Mot bakgrund av den känslighet som frågor om utförsel av 

krigsmateriel har samt behovet av en stabil och varaktig ordning om vilka 108 



riittigheter som skall finnas, hör det däremot av lagen entydigt framgå vilka Prop. 1987/88:154 
de olika uppgifterna är som vid varje. affärshändelse skall lämnas till Bilaga 3 

krigsmaterielinspektionen. 
De uppgifter som därvid lämnas skall kvitteras av inspektionen. dvs. 

inspektionen skall genom en ämbetsskrivelse till företaget bekriifta au 

uppgifterna mottagits. Vidare skall vid uppgiftsiiverförandet entydigt framgå 
vilken sekretess som gäller för uppgiften i fråga. För sekretessen krävs därvid 

att en gradering görs. Vissa uppgifter som har samband med totalförsvaret 

måste överföras, sckretesshcläggas och hanteras hos inspektionen enligt 

bestämmelserna i 2 kap. 2 §sekretesslagen (1980: 100). För de uppgifter som 

har en lägre sekretessgrad bör företaget i förväg veta vid vilka förhållanden 

uppgifter kan få lämnas ut. Uppgifter som ej omfattas av sekretesslagens 

undantagsbcstämmelscr från offentlighetsprincipen skall också anges. 

Genom den angivna ordningen skapas klarhet om hur uppgifterna skall 

överföras och hur de hehandlas hos krigsmaterielinspektionen. Detta iir till 

gagn för relationerna mellan företagen och inspektionen som en offentlig 

tillsynsmyndighet. 

Det bör också äligga inspektionen att till företaget meddela om de lämnade 

uppgifterna föranleder någon åtgiird eller ej. 

Moderata Ungdom.iförbundet instämmer i utredarens förslag avseende 

uppgiftsskyldighet endast avseende exporterad materiel och upplåtna eller 

överlåtna tillverkningsrättighetcr. Utlämnande av mer allmänna uppgifter 

avseende exportverksamheten kan försämra företagens konkurrenskraft och 

inneb1ir inte minst en ökad administrativ börda. En generell skyldighet att 

lämna uppgifter är främmande för svensk rättstradition och företagens och 

de enskildas förhållande till myndigheter. 

2 .2. I. 6 Tillsyn öva försvarsindu.strin.1· marknadsföring utomlands 

J K delar utredningsmannens uppfattning att det inte kan anses iindamålsen
ligt att infl'>ra 11[1gon allmän tillståndsprövning i fraga om försvarsindustrins 

marknadsföring utomlands. En lämplig ordning synes vara att såsom 

utredningsmannen föreslår företagen åläggs att till regeringen redovisa sin 

planering av marknadsföringen utomlands och att regeringen ges rätt att 
förbjuda vissa marknad~föringsåtgärder. 

RÅ. som framhåller att han är medveten om svårigheterna att på detta 

område lagstiftningsvägen genomföra en tillräckligt effektiv kontroll, vill 

inte motsätta sig förslaget i denna del, som bör kunna ge vissa möjligheter att 

ingripa på ett betydligt tidigare stadium än som nu är fallet. 

Regionåklagarmyndigheten i Karlstad framhåller att den svenska försvars

industrin är verksam på en utlandsmarknad präglad av hård internationell 

kon.kurrens. Vilka länder som svensk export kan ske till är föremål för 

fortlöpande politiska ställningstaganden. Det är naturligt att företagen gör 

en viss förhandsbedömning och introducerar sig pil marknader där läget är 

s{1dant att exporttillstånd kan förväntas inom en inte alltför avlägsen framtid. 

Likaså att f1tgärder vidtas för att behålla marknadsandelar i stater som man 

upplever endast tillfälligt är undantagna från export. Att investera i 

marknadsföringsåtgärder eller träffa avtal om försäljning i liinder som under 109 



överski1dlig tid inte kan komma i fråga för svensk krigsmaterielexport måstL' Prop. 1987/88:154 
tillhöra ovanlighelL'rna. Pä detta liksom andra omd1den torde marknaden ha Bilaga 3 
förmäga att anpassa sig till politiska realiteter. Utredningens förslag: vad 

avser kontroll av marknadsföring: och liknande atgärder kan knappast tillföra 

exportkontrollen ni\got av viirde. Risk föreligger snarare att företagens 

utlandsverksamhet onödigt försviiras. 

KK delar utredningens uppfattning att det i vissa situationer kan föreligga 

beh1)V av att direkt p{1verka företagens marknadsföring:. Diirför borde enligt 

kollegiets mening liksom i flera andra industriliinder även marknadsföringen 

av krigsmateriel generellt sett omfattas a\' tillsynsverksamheten och i 

känsliga fall underställas regeringen för prövning s;'1 att företagen eller dessas 

utlandsbolag och agenter inte bearbetar marknader som iir oUmpliga för 

krigsmaterielexport ur den svenska rt'geringens synvinkel. Pi1 vilket siitt 

kontrollt'n av marknadsföringt'n skall utformas har knllegit't dock inga 

synpunkter pft. 

Mot bakgrund av säkerhetsproblemcn vid t'xport av avancerad teknologi 

och materiel framh!1ller FAi\/ att samråd med verket alltid m<'\ste inhiimtas 

innan industrin börjar marknadsföra en av FMY beställd produkt i samma 

eller liknande utförande. FMV menar att den orientering: som enligt förslaget 

skall lämnas till regeringen i hög grad gäller iivcn materielverket. 

RR\/ menar att tillst[md för marknadsföring kan behövas. Kontrollen kan i 

någon mån minska den osäkerhet som rått om villkoren för marknadsföring 

utomlands. För att åtgiirderna skall få effekt krävs dock att kriterierna 

preciseras för niir tillst<'tnd kan ges. En tillståndsprövning för marknadsföring 

skulle kunna medföra att kontrollen och tillstEtndsgivningcn i senare led kan 

förenklas. 

Fi.ir att minska risken för överträdelser är det viktigt att kriterier utarbetas 
för när ett givet tillstfmd för marknadsföring inte kan följas av ett tillst<"111d att 

fullfölja ett preliminiirt tecknat kontrakt. RRV föresliir att si1dana komplet

terande regler utarbetas. 

S1·cCJ hm·riill anser att förslaget blir öven'iigas vidare, varvid siirskilt miiste 

beaktas frf1gan i vad mån den diskussion och förhandsgranskning som 

utredningen förutsiitter kan komma i strid med den grundlagsfästa yttrandt'

och tryckfriheten. 

Kammarriittcn i Stockholm menar att förslaget iir vidlyftigt och sakn<\r 

fasta konturer. Bl.a. gäller att begreppen "marknadsföring" och "liknande 

åtgärder vidtas'" är alltför vaga och vidsträckta för att ge erforderlig ledning 

för hur långt regleringen striieker sig. Ett minimikrav måste vara att. innan 

ett förslag som innebär f1ligganden för enskilda Higgs fram. sakfr:1gan 

analyseras noga så att förslaget till lösningar för en rimlig avgränsning och 

kan uttryekas i precisa regler. En precisering mf1ste alltsf1 ske och analysen 

tydligt redovisas i motiven. 

FFV anser att det även i fortsättningen biir vara industrins ansvar att ge 

marknadsföringen en rätt omfattning och att inll' viilja oliimpliga medel. FFY 

menar att klarare förhandsuttalandt'n därvid skulle vara till god ledning för 

företagen. 

FFV framhäller iivcn att förl'tagen redan nu rådgör med KMI. FFV hitller 

dessutom K:Vtl löpandt' il jour med de Hinder och produkter som omfattas av I \ll 



marknadsföringen. Det av FFY föreslagna arrangemanget med en företags- Prop. 1987/88:154 
inkrn kontroll bör kunna ges ansvaret att förhindra oliimpliga marknadsfö- Bilaga 3 
ringsåtgärder. Om export av krigsmateriel tillats, mi1stc berörd industri fä 
arbeta på marknadens villkor. 

Försvarsindustriföreningen betonar att det redan i dag sker en redovisning 

till KMI om planerade marknadsaktiviteter och offertarbeten. Företagen 

håller KMI orienterad om vilka marknader de avser bearbeta. Marknadsfö

ring är företagens ansvar. Företagen bedriver kommersiell verksamhet och 

det ligger därför i eget intresse att ej satsa resurser p{1 marknadsföring i länder 

dit de ej kan förväntas få exporttillstånd. 

Om handläggningen formaliseras enligt utredningens förslag kan kravet· 

komma från företagen att få någon form av svar från regeringL'n. Detta kan i 

så fall innebära att KMI tvingas uttala sig om länder och export t1ratal innan . 

export kan bli aktuell, eller uttala sig om länder som över huvud taget inte blir 

aktuella. 

Att bygga upp marknader och knyta nya marknadskontakter tar l{rng tid. 

Långsiktigheten i marknadsföringen är därför av stor betydelse. 

Marknadsplaneringen utgör affärshemlighetcr i varje företag. Konkurren

ter skall inte kunna få tillgång till uppgifter l)m den. Detta innebiir att KMI, 

om sådana uppgifter kommer att infordras, måste kunna garantera att allt 

underlag även i fortsiittningen behandlas enligt sekretssslagen sf1 att det inte 

kan bli tillgängligt som allmän information. 

Föreningen kan acceptera att företagen skall redovisa sin planering av 

marknadsföringen till KMI. Denna redovisning bör ske genom regelbundna 

möten mellan företagen och KMT. 

Det liggger sedan i företagens eget intresse att agera i enlighet· med de 

synpunkter som därvid framförs från KMI. Att formalisera detta med 

regeringsbeslut om förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder iir diirför icke 
nödvändigt. 

Föreningen anser att utställningar och liknande aktiviteter i princip bör 

vara undantagna från myndighetsprövning. En utställning i ett land viinder 

sig siillan enbart till detta land utan till en hel region dler till den totala 

marknaden för produkten i. fnlga. Det mäste ~lvila företagen att själva 

bedöma vilka utställningar de vill delta i. 

Företagens Uppgiftsliimnardelegation avstyrker förslaget om uppgiftsskyl
dighet i fråga om planeringen av marknadsföringen med hänsyn dels till den 

legala svårigheten att avgränsa frågan om vad som är att anse som planer för 

marknadsföringen, dels till att ett sådant åliggande får anses tveksamt från 

konstitutionell synpunkt. 

Delegationen anför därvid att en sådan lagstiftning oberoende av vissa 

händelser som förevarit måste bedömas objektivt och sakligt. Det finns 

redan andra generella lagregler om marknadsföring. Ett ytterligare ingrepp i 

ett företags rätt att marknadsföra sina produkter. far enligt delegationens 

bedömning anses tveksam med hiinsyn till regeringsformens hinder mot 

undersökning av brev eller annan förtrolig försiindelse. Skälet är att 

uppgiftsskyldighetens praktiska utformning inte leder till n[igon annan 

slutsats än att företagen till inspektionen måste överlämna brev och annat 

material som visar marknadsföringsåtgiirckn. Dessa - lösryckta ur sitt 111 



sammanhang - kan ge en annan bild av åtgärden iin den som blir fallet d{1 Prop. 1987/88: 154 
marknadsföringen är avslutad. Ett förbud mot fortsatt marknadsföring i ett Bilaga 3 
sådant läge kan därför skapa svårigheter av ett sådant slag att den tilltitna 

exporten hotas och företagens möjligheter att upprätthMla en - även för 

svenskt försvar - nödvändig teknisk utveckling riskeras. Den avancerade 

teknik som finns inom detta område kräver inte sällan kontakter och avtal 

med utländ8ka leverantörer och/eller samarbetspartners. Uppgifter om 

marknadsföringen som t.ex. berör sådana avtal kommer att innebära att de 

utländska företagen väljer andra kunder/samarbetspartners än de svenska. 

Svenska Arbetsgivareföre11i11gen och Srerigcs lnd11striförh11nd. som hänvi

sar till Försvarsindustriföreningens och Företagens Uppgiftslämnardelega

tions yttranden, motsätter sig utredningens förslag om anmälan av mark

nadsföringsinsatser. Skälet härför är att det är orimligt att företagen i ett 

tidigt och ofta känsligt skede skall tvingas lämna ifrån sig uppgifter om sin 

långsiktiga inriktning. Dessa uppgifter är kommersiella hemligheter. Särskilt 

allvarligt är detta förhållande om produkterna är framtagna i samarbete med 

utländska tillverkare. En sådan ordning kan sk;1da förtroendet för svenska 

företag, som därmed löper risken att betraktas som osäkra samarbetspart
ners. 

Det är olönsamt att driva marknadsföring. som syftar till försäljning mot 

länder dit exporttillsttlnd verkar uteslutna. Detta är en kommersiell bedöm

ning, som företagen själva torde vara bäst skickade att göra. 

Den erforderliga kontrollen över exporten kan utövas fr.o.m. den fas 

marknadsföring övergår till affärsverksamhet. t.cx. anbudslämnande. 

Utredningens förslag i denna del bidrar enligt organisationerna inte till att 

målen för kontrollen av krigsmaterielexporten uppnås utan tillför endast 

lagstiftningen onödiga regler och byråkrati. 
Arbetsgil·urföreningen SFO är ense med utredningen om att det är rimligt 

att företagen ska redovisa sina planerade marknadsföringsaktiviteter till 
KMI. Så sker också f.n. via informella kontaktt!r och det finns inte nägon 
anledning att ändra på de rutiner som etablerats mellan försvarsindustrin och 

KMI. Det ligger dessutom i industrins eget intresse att detta samradsförfa

rande fungerar på ett bra siitt för bägge parter. Det är därför varken 
nödvändigt eller önskvärt att formalisera dessa kontakter genom regerings
beslut som utredningen vill. Förbundet menar också att det genom intern 

kontroll bör vara möjligt att förhindra olämpliga marknadsföringsakti

viteter. 

Utställningar och liknande aktiviteter bör undantas helt och hållet från 

myndigheternas kontroll. Eftersom det hiir är fråga om allmänna marknads

föringsåtgärdcr som inte vänder sig till bara ett land utan till den totala 

marknaden för den produkt det gäller bör företagen själva fii bedöma vilka 

utställningar och andra aktiviteter de vill delta i. Marknadsföring iir 

företagens ansvar. Det är orimligt att de skulle satsa marknadsföringsresur

ser i länder till vilka de sedan inte skulle fri exporttillstånd. Det ligger diirför i 

företagens intresse att upprätthMla goda informella kontakter med KMI 

också i dessa avseenden. 

Stockholm.i· Handelskammare menar att det ligger i varje företags eget 

intresse att inte investera i marknadsföring som inte kan leda till försäljning. 112 



Enligt handelskaminarens mening hör det vara fullt tillriickligt att KM! har Prop. 1987/88:154 
en tillsyn och möjligheter att i enskilda fall förhjuda vissa marknadsföringsi1t- Bilaga 3 
giirder. Handelskammaren anser dock att utredningens förslag om redovis-

ning av företagens planering av marknadsföring utomlands skulle innebiira 

en alltför omfattande uppgiftsskyldighct med ringa värde. Detta uppgifts-

Iämnande kan också hli svt1rt att hantera för K\11 i fall som riir l[mgsiktiga 

marknadsåtgärder diir export i ett kortare perspektiv inte är förenlig med 

exporthestämmelserna. Eftersom kretsen av företag som exporterar krigs-

materiel är så snäv bör en förstärkning av KMl inriktas p{1 fördjupad dialog 

med företagen och inte en omfångsrik uppgiftsinsamling. 

Sveriges exportråd anser att tillsynen över marknadsföringen utomlands 

även i fortsättningen bör kunna ske på samma informella sätt som hittills. 

Marknadsföringen måste ofta ske på mycket Iang sikt. Också mot hakgrund 

av osäkerheten om den internationella utvecklingen skulle en mera detalje

rad och formaliserad tillsyn bli mycket vansklig att ti!Himpa. Dessutom iir 

marknadsföringskostnaderna numera sa höga att det ligger i företagens eget 

intresse att inte satsa på orealistiska marknader. 

Ett väsentligt medel för företagen att göra sig giillandc i den hårdnande 

internationella konkurrensen är deltagandet i internationella mässor och 

utställningar. Dessa är ibland inriktade p{1 en geografisk region. Det vore 

emellertid olyckligt om s\·enska företags medverkan begränsades i sådana 

fall där ett eller annat land inom regionen bedöms oliimpligt för svensk 

marknadsföring. Mässorna och utstiillningarna iir ofta av allmiin karaktär 

och ett siitt att stödja niirvaron p[1 marknaderna på mycket ltmg sikt. 

Deltagande bör diirför inte uppfattas som indikation pit att utförseltillstiind 

kan påräknas för alla hinder i regionen. 

Moderata U11gdom.1förb1111dct motsätter sig utredarens förslag och föreslt1r 

att regeringen {trligen publicerar en lista öve1: tilltttna länder resp. tillåten typ 

av materiel. Exempelvis luftvärnsrobotar och andra rent defensiva vapensys

tem torde kunna säljas till alla länder utom till dem som kan förviintas nyttja 

dessa mot svenska stridsfordon eller svenskt flyg. 

2.2. J. 7 Uppgiflsskyldighet ifråga om hel- eller delägarskap i lllliintlska bolag 
i110111 krigsmaterielomrädet 

riertalet remissinstanser som yttrat sig i denna frttga har ingen erinran mot 

utredningens förslag. Modera/a U11gdo111.1fiirb1111det mt;ts;ittcr sig dock 

förslaget. 

2.2. I. 8 Samarbete mel/a11.1Te11ska och 111/iindska fiirctag 

J K godtar utredningens förslag att avtal som syftar till gemensam utveckling 

och tillverkning av krigsmateriel skall underst;illas regeringen för godkän

nande. 

RA vill inte motsätta sig förslaget. men menar att bestiimmcl~en hör ha en 

si1dan innebörd och ges en sfidan utformning att det klart framg<1r att fr:\ga ;ir 

om förbud att utan tillstfmd träffa överenskommelse av avsett slag. 
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Kammarrätten i Stockholm anser att förslaget är långtgående och oprecist 

samt förutsätter ingående överväganden innan ställning kan tas. 

KK finner utredningens överväganden rimliga och instämmer i förslaget 

till regler för handläggningen av internationellt samarbete på krigsmate

rielområdet, men vill mot bakgrund av handelspolitiska. överväganden 

betona vikten av att internationella samarbetsprojekt inte förenas med en 

skyldighet till alltför omfattande uppgiftslämnande t.ex. beträffande samar

betets utveckling. något som skulle kunna belasta de internationella förbin

delserna till men även för andra och framtida civila samarbetsprojekt över 

gränserna. 

FOA menar att utredningens förslag till reglering av samarbetet bör ge en 

god bas för en långsiktig planering och utveckling av samarbetsformerna. 

RRV anser att det är väsentligt att generella kriterier utarbetas för när 

samarbetsavtal kan godkännas av regeringen. Det är också viktigt menar 

RRV att kriterier utarbetas för under vilka premisser ett preliminärt ingånget 

samarbetsavtal inte kan få regeringens tillstånd att fullföljas. 

FFV delar utredningens bedömningar och förslag men vill framhålla vikten 

av att utlandssamarbete inte omgärdas av bestämmelser som i alltför hög 

grad riskerar att avskräcka eventuella samarbetspartners. Regeringens 

handläggning av sådana ärenden måste vidare ske utan tidsutdräkt. FFV har 

förståelse för att projekt i samarbete med företag i länder med en markant 

annorlunda syn på krigsmaterielexport måste granskas synnerligen noga. 

Svensk industri torde emellertid till övervägande delen ha samarbete med 

länder som har likartad syn (t.ex. de nordiska länderna, Schweiz. Västtysk

land, Nederländerna, Storbritannien). 

En viktig förutsiittning för att ett utländskt företag skall gå in i ett 

samarbete med ett företag i ett annat land är att hinder inte lägges i vägen för 

eventuell export till tredje land. Lösningen på detta problem kan ligga i att 

respektive land exporterar den färdigutvecklade produkten efter sitt eget 
lands regler. vilket förutsätter en komplett tillverkning på häda håll. En 
sådan uppdelning drar emellertid inte nytta av specialiseringens fördelar. 

Därför måste svenska företag enligt FFV:s uppfattning få tillstånd att förse 

sina samarbetspartners med detaljer. reservdelar och komponenter. även om 
de är avsedda att ingå i produkter. ämnade för export till liinder. som inte iir 

acceptabla enligt svenska regler. 

Försvarsindustrifiireningen, till vars yttrande Svenska Arbetsgivarefiire
ningen och S1•erige.1· /11d11striförb11nd hänvisar, anser att det iir mycket 

betydelsefullt att regeringen. i samband med att en samarhctsöverenskom

rnelse med ett annat land prövas. beslutar om att gemensamt utvecklade 

produkter får exporteras enligt respektive lands regkr och anför att i den 

mån etablerandet av sådant samarbete förutsätter eller underlättas av att de 

gemensamt utvecklade produkterna kan exporteras av båda parter enligt 

respektive lands lagar. företagen skall kunna ansöka om prövning av 

regeringen av innehållet i samarbetsöverenskommelsen. 

Prövning av frågor om export till tredje land hör således ske i samband med 

att regeringen granskar överenskommelsen. Föreningen vill framhtllla 

betydelsen av att det i den kommande lagtexten klart framgår att regeringen 

efter prövning av överenskommelsen skall kunna besluta att gemensamt 
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utvecklade eller tillverkade produkter för exporteras enligt respektive lands 

nationella regler. 

Föreningen vill också framht11la att om inte denna möjlighet till samarbets

avtal skapas kommer detta att få allvarliga konsekvenser för vår möjlighet att 

bibehålla vår nuvarande höga teknologiska nivå. Fdgan om krav pt1 

slutanviinclarintyg vid denna typ av samarbete bör bedömas mot denna 

bakgrund. 

Föreningen förutsätter vidare att en öwrenskommelse om gemensam 

utveckling av produkter för enbart den svenska marknaden eller för export 

enbart från Sverige inte skall behöva granskas av regeringen. 

Arbetsgi1·mföre11ingen SFO tillstyrker i princip utredningens förslag om att 

regeringen sk:ill godkänna samarbetsavtal med utländska företag. Utlands

samarbetet för dock inte omgiirdas av bestämmelser som ;ivskriickcr 

eventuella samarbetspartners. Det iir också angeläget att regeringens 

handläggning av sådana ärenden kan ske snabbt och effektivt. 

En annan viktig förutsiittning är att regeringen efter prövning av ett 

samarbetsavtal skall kunna besluta att gemensamt utvecklade eller tillverka

de produkter får exporteras enligt respektive lands nationella lagstiftning. 

Kan svensk försvarsindustri inte ingå samarbetsavtal med den förutsiittning

en blir det sv?trt att kunna delta i internationella utvecklingsprogram. Det ft1r 
i så fall förödande konsekvenser för de svenska företagen som omöjligt kan 

häng;i med i den snabba tcknisk;i utvecklingen utan internationella kon

takter. 

Föreningen förutsätter vidare att en överenskommelse med utländsk 

industri om gemensam utveckling av produkter för den svenska markriaden 

inte ska behöva granskas av regeringen. 

Stockhol111s Hm1delskammarc betonar svårigheten att i ett enskilt fall 

bedöma vad som kan anses utgöra acceptabla exportregler ur svensk 

synvinkel samt menar att detta undantag från huvudregeln att godkänna 

utländska exp1>rtregler helt bör utgå eller preciseras med att det avser 

samarbeten som uppenbart tillkommit för att kring.il den svenska tillämp

ningen av krigsmaterielexportreglerna. 

S1·e11ska Meta/larbetarefiirbundct pekar p:'1 svårigheterna att skapa generel

la föreskrifter för samarbetsformerna samt betonar vikten av att utveckling

en på samarbetsområdet följs med uppmärksamhet. 

Statsansttilldas Förbund liksom TCO tillstyrker utredningens förslag. 

S1·crige.1· Socialdemokratiska K1·in11oförh1md menar att utredningen i fråga 

om samverkansöverenskommclser ger ;inledning till oro hetriiffande möjlig

heterna att förverkliga intentionerna i den nuvarande vapencxportlagstift

ningen samt menar alt det diirvid finns tvii huvudvägar att välja mellan. 

nämligen antingen så att man genom komph:tterande lagstiftning söker tiippa 

till de nya kryphål som riskerar att uppstå eller s{1 att man prutar på den 

nuvarande lagstifningens ambitioner genom att luckra upp de striinga kraven 

på svensk kontroll av vapenexporten. 

Förbundet anser. att utredningen har valt den senare viigen. ett val ~om 

förbundet inte kan stödja. Utlandssamarhete i prnduktutveckling nch 

vapentillverkning på av utredningen förl'slagna villkor kan systematiskt 

komma att utnyttjas för att kringgå svensk vapL'ncxportlagstiftning och siitta 
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den ur spel. Erfarenheter från andra länders samarbete, t.ex. mellan Prop. 1987/88: 154 

Västtyskland och Frankrike, talar sitt entydiga sprak i det avseendet. Bilaga 3 

Dessutom är det lätt att se hur liberalare regler eller inga regler alls kan 
leda till att samarbete för internationell vapenexport i stället för teknisk 

samutveckling blir drivkraften bakom samarbetsprojekt. 

Förbundet kan aldrig acceptera regler för vapenexport som kommit till av 

sysselsättningsskäl. En insikt om risken för förlorade svenska arbetstillfällen 

skymtar i utredningens formulering om att "en fördelning av tillverkningen 

som innebär slutmontering hos båda företagen kan komma att kräva en 

export på i huvudsak samma villkor av de gemensamt utvecklade produkter

na··. I klartext betyder detta att Sverige av sysselsättningsskäl ger upp sin 

principiellt restriktiva exportpolitik. 

Utredningen hävdar att i de fall ett samarbetsavtal godkänts med ett 

företag i ett land som har en med Sverige likartad syn på krigsmaterielexport 

(dvs. ej "likartad restriktiv lagstiftning") skall ingen svensk prövning behöva 

ske av villkoren för samarbetslandets eventuella export. Inte heller anser 

man det nödvändigt att kräva slutanvändarintyg enligt nuvarande ordning. 

Enligt förbundets uppfattning tjänar utredningens modell inte syftet att 

bcgriinsa vapenexporten. Enligt de nuvarande riktlinjerna bör tillstånd inte 

beviljas för export till stat som är i väpnad konflikt med annan stat (oavsett 

om krigsförklaring har avgetts eller ej), eller som är invecklad i en 

internationell konflikt, som kan befaras leda till en väpnad konflikt. eller som 

har inre väpnade oroligheter. eller som kan komma att använda materielen 

för att undertrycka mänskliga rättigheter. 

Enligt förbundets uppfattning ger utredningens förslag om samproduk

tionsvillkor inte ens nödtorftiga garantier för att lagstiftningens intentioner 

förverkligas. Därmed ges inte heller några garantier för att med svensk 
medverkan utvecklade vapen inte aktivt brukas i krig och väpnade konflikter 
eller inte används för att förtrycka mänskliga rättigheter. Utredningens 
förslag innebär nämligen, att Sverige avhänder sig rätten att från fall till fall 

avgöra om vapenexport alls skall ske till visst "gråzonsland". 

Redan under nuvarande förhållanden har exporttillstånd givits till länder 
diir det varit mycket diskutabelt om de borde ha fätt köpa vapen från Sverige. 

Det kan på goda grunder befaras. att regeringar i "länder med likartad syn på 

vapenexport" knappast lever upp ens till hittillsvarande svenska praxis. De 

politiska bedömningarna av verkligheten tenderar nämligen att i många fall 

skilja sig åt. 
Förbundet avstyrker därför bestämt den uppluckring av den nuvarande 

vapenexportlagstiftningen som utredningens förslag i fråga om samproduk

tion innebär. I stället bör åtgärder vidtas för att även gemensamt utvecklad 

och tillverkad krigsmateriel omfattas av den svenska exportlagstiftningens 

villkor. Förbundet menar. att regeringen i samband med varje prövning av 

tillstånd för samarbetsavtal måste skapa garantier för att svensk vapenex

pnrtlagstiftning tillämpas. 

Srcriges Socialdemokratiska Ungdmmförbund vänder sig bestämt emot en 

liberalisering av reglerna för samarbete och export av samproducerade 
vapen. Det är oacceptabelt att Sverige skall kunna delta i vapenprojekt som 

andra länder sedan säljer vidare utan svensk möjlighet att påverka och i strid 116 



med svensk lagstiftning. Detta skulle dessutom systematiskt kunna utnyttjas 

av vissa företag. 

S1·eriges Kri~tna Socialdemokratiska Förbund - Broderskapsrörelsen delar 

utredningens uppfattning att varje samarbetsavtal som avser gemensam 

utveckling eller tillverkning bör göras till föremål för regeringens prövning. 

Av detta är förbundet emellertid inte berett att dra samma slutsats som 

försvarskommitten: att vid samarbete med länder som har en med Sverige 

"likartad syn" på vapenexport skulle någon svensk prövning av villkoren för 

samarbetslandets eventuella export inte behöva ske och svenskt slutanvända

rintyg skulle då inte krävas. Vad som här avses med "likartad syn" är inte helt 

klart. 

Förbundet avvisar varje försvarsindustriellt samarbete som skulle ske till 

priset av att den svenska vapcnexportlagstiftningen sätts ur spel. 

Moderata Ungdomsförbundl'l instiimmer i utredningens förslag. 

2.2.1. 9 Teknologiö1·e~föring 

Flertalet remissinstanser som uttalat sig om utredningens förslag i fråga om 

tcknologiövcrföring samt att utvidga tillämpningsområdet till att omfatta 

även den som inte här i riket tillverkar krigsmateriel, tillstyrker förslaget. 

RRV menar att utredningen saknar precisering av efter vilka kriterier 

licensgivning skall bedömas. 

FFV delar i stort utredningens förslag men menar att det skulle bli väl 

bttungande för företagen att underkasta varje tillägg till ett äldre licensavtal 

regeringens prövning. FFV menar att endast tillägg som iir av betydelse för 

tillståndsgivningen, dvs. avseende ändringar i kvantiteter, teknisk utform

ning, leveranstider och reexporträttighctcr bör komma i fråga. 

Försrnrsindustriföreningen, till vars yttrande Svenska Arbetsgil•areföre

ningen och Sveriges lndustriförbund hänvisar, har ingen erinran mot 

förslaget att förbud mot licensupplfitelsc m.rn. i fortsättningen skall gälla var 

och en som till någon i utlandet överlMt:r eller upplftter riitt all tillverka 

krigsmateriel, men menar att det inte är rimligt att varje utfyllnad, ändring 

eller precisering av äldre licensavtal skall anses som ett nytt licensavtal och 

därmed bli förcm{i! för regeringens prövning inte minst med hänsyn till 

bindande i1taganden som parterna tidigare kan ha gjort i avtalen. Föreningen 

anser att man hör begränsa sådana preciseringar m.m. till att endast avse 

avtalets omfattning med avseende på licensobjektet och nya försäljningsom

råden. 

Stockholms Handelskammare. framhåller att det enligt utredningen inte 

framkommit att någon licensförsäljning till utlandet i regi av andra än 

tillverkarna ägt rum sedan gällande regler om uppl<ltelsc och överlåtelse av 

tillverkningsrättigheter infördes. Handelskammaren ansluter sig till vad 

regeringen i denna fråga tidigare anfört. nämligen att den upplåtelse och 

överliitclse som det framstår som angeliiget att reglera, sker friin· företag 

inom landet som sjiilva tillverkar krigsmateriel. Handelskammaren anser 

diirför att en utsträckning i denna del endast bör ta sikte pt1 att förhindra 

transaktioner som syftar till att genom mellanförsäljning kringgå svenska 

eller utländska krigsmatcrielexportbestämmelser. 
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2;2.2 Sanktionsbestämmelser 

RA anför i denna del att en bestämmelse om särskild Malspriirning av sädant 

slag som intagits i 17 * ger i och för sig möjligheter till en nyanserad 

skälighetsbediimning i det enskilda fallet. En sådan bestämmelse kan vara· 

motiverad d[1 fråga är om lagstiftning som ·är liingtsyftande och vars 

utrikespolitiska konsekvenser iir svåra att överblicka men knappast för 

hithörande fall som i stor utstriickning synes ta sikte pil förseelser av 

ordningskaraktär. De fall som omnämns i utredningens specialmotivering 

synes f.ö. vara s{1dana att det ofta kan finnas anlcdni_ng att bedöma dem som 

ringa. 

Kwnmarriitten i Stockholm påpekar hetriiffande 15 * första stycket av 

förslaget till lagtext att ··rnmnar oriktig uppgift'' blir kompletteras med "eller 

förtiger uppgift''. om syftet med bestämmelsen skall uppnås. 

2.2.3 Lagtekniska frågor 

Enligt RA :s mening bör bcstiimmelsen i 10 ~ förslaget flyttas över till lagen 

( 1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel. m. m. eftersom 

denna synes direkt hänförlig till sädana förhållanden som regleras diir. 

S1w1 ho1Tätt menar att det vore viirdefullt om dels riktlinjerna för 

krigsmaterielexport blev i huvudsak lagfästa dels de riitt svaröverskt1dliga 

bestämmelserna i tillverkningskontrollagen och utförsclförbudslagen sam

manfördes till en lag. 

3 Förstärkning av KMl:s resurser 

Flera remissinstanser iir ense med utredningen om att de <ltgiirder utredning

en för.::sli1r fordrar en förstiirk ning av KMI :s personella resurser. Detta gäller 

hl.a. Regiomlklagarmrndigheten i Karlstad. F1WV och Statens industrii·erk. 

Ffl'. f'örs1·arsind11strifiireni11grn, Ar/ictsgi1•arji"ireningc11 SFO. Stockholms 
Handelskammare, TCO och Moderata Ungdomsfiirh11nde1. 

FMV anför här\'id att behovet av militärteknisk och siikerhetskunnig 

expertis bör uppmärksammas. 

RRV menar att det är nödvändigt att KMI ocksii förfogar över personal 

som kan utforma krav på och bedöma internkontrollen och företagens sätt att 

organsiera den. 

Arbetsgivarföreningen SFO anser att det är nödvändigt att förstärka KMI 
med personal som har produktkunskap och erfarenhet från försvarsindu

strin. 

4 Övrigt 

Nf1gra remissinstanser tar upp frE1gan om ökad insyn och iippcnhet kring 

\ apenexporten. 

Sn'rigcs Socialtlc111okratiska l\1·i1111ofl"irh1111d menar att iivcn om vissa 

i1tgiirdcr vidtagits pi1 det ornr:1det under senare itr kan det konstateras att 

allrniinheten p~1 v:isentlig<i punktei· iinnu saknar tillgilng till viisentlig 
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information. Förbundet efterlyser därför en översyn av möjligheterna att 

tillgodose desssa behov. 

Folkpartiets Kvinnoförbund uttalar att det iir angeläget med en så stor 
öppenhet som möjligt när det gäller svensk vapenexport och menar att det är 

svårt att med nuvarande offentliga statistik få en klar uppfattning om 

vapenexportens omfattning och struktur. Det är viktigt att utomstående har 

möjlighet att följa en kritisk granskning av vapenexporten. Så länge vi har 

vapenexport med restriktioner så kommer efterlevnaden att diskuteras. Det 

är angeläget att ·denna debatt kan föras utifrån ett sakligt underlag. Därför 

bör ansträngningar göras för att förbättra statistiken på detta område. 

Öppenhet skapar trygghet. Sverige driver krav på öppenhet när det gäller 

den internationella vapenhandeln. Därför bör vi föregå med gott exempel 

och häva hemligstämpeln beträffande typ av vapen och antal som exporteras 

till respektive land. Endast i undantagsfall bör sådana uppgifter vara 
·sekretessbelagda. 
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Bilaga 4 Prop. 1987/88: 154 

Sammanfattning av betänkandet 
Krigsmaterielinspektionens verksamhet och 
organisation 

Tillverkning, försäljning och förmedling av krigsmateriel samt utförsel. 

licensupplåtelse och genomförande av militärt inriktad utbildning för 

utHindska medborgare i Sverige är i princip förbjuden. Regeringen kan 

emellertid medge undantag fri'tn förbuden och bevilja tillstånd. l exportären

den som inte avser utförsel i större omfattning och i andra :ircnden som inte 

:ir av större vikt beslutar utrikeshandelsministern. 

Beredningen av tillståndsärendena ankommer pt1 krigsmaterielinspektio

nen (K\1I) inom utrikesdepartementets handelsavdclning. De företag som 

har fått tillst[md att tillverka. sälja eller förmedla krigsmateriel står under 

tillsyn av KM!. 

Utredningen redovisar i detta betiinkande en kartläggning av KMl:s 

arbetsuppgifter och organisation. Med kartläggningen som underlag har 

utredningen också övervägt fr{1gor om organisationen och finansieringen av 

verksamheten. 

Regeringen resp. utrikeshandclsministern beslutar även i 
fortsättningen 

Utredningen anser att regeringen också i forts:Htningen bör pröva :irenden 

om tillst[md att tillverka. sälja eller förmedla krigsmateriel samt :irenden om 

utförsel av krigsmateriel frtm Sverige. Det ansvariga statsn'tdet bör besluta i 

ärenden om export som inte är av större omfattning och i iirenden som i övrigt 

inte iir av större vikt. 

En samlad berednings- och tillsynsorganisation 

Enligt utredningens mening talar överviigande skiil för att beredningen b[1de 

av :irenden om tillständ att tillverka, s:ilja och förmedla krigsmateriel och 

iirenden om tillstiind till utförsel bör ligga på ett och samma organ. Detta 

organ. som bör vara KM!, bör också liksom hittills svara för tillsyn över de 

som har tillstånd att tillverka. sälja eller förmedla krigsmatL'riel. 

KMI hör ingå i regeringskansliet 

Utredningen ser inte heller nägra skäl att föresl{1 lindring i K'.\1l:s organisato

riska st:illning. För fortsatt beredning inom regeringskansliet talar framför 

allt det förht11landet att niistan alla mer omfattande iirenden som regel 

inneh[11ler viktiga politiska och principiella fragor som på nagot stadium 
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måste avgöras av regeringen. Det iir en fördel att de berörda delarna av Prop. 1987/88:154 
regeringskansliet från början finns med i beredningen och kan bidra med Bilaga 4 
fakta och synpunkter. Genom denna ordning får beredningen, som syftar till 

en totalbedömning mot bakgrund av svensk säkerhetspolitik och vårt 

förhållande till olika länder. ett allsidigt innehåll. 

Utredningen finner det mest ändamålsenligt att ett och samma statsråd 

liksom hittills har ansvaret för alla de frågor KM! har att bereda. 

Utredningen anser för sin del att övervägande skäl talar mot att flytta detta 

ansvar från utrikeshandelsministern. De utrikespolitiska hänsynen har 

visserligen ökat i betydelse men torde iiven fortsättningsvis kunna beaktas på 

ett tillfredsställande sätt genom förstiirkning av KMI :s utrikespolitiska 

sakkunskap och ett intensifierat samråd mellan KMl och utrikesdepartemen

tets politiska avdelning eller. när si1 erfordras. direkt mellan utrikesministern 

och utrikeshandelsministern. Att göra utrikesministern till huvudansvarig i 

dessa frågor kan av olika hänsyn vara mindre iinskvärt. 

Självfallet är arbetsfördelningen mellan statsråden do1.:k ytterst en fråga 

för regeringsbildaren. 

Krav på kunnande och kompetens hos KMl 

För att KMI skall kunna upptriida med erforderlig auktoritet krävs förmåga 

att snabbt identifiera de problem som uppkommer i verksamheten. att 

analysera dessa och att förcsla lösningar som innebär att besluten uppfyller 

riktlinjerna. KMI skall givetvis utnyttja det kunnande som finns på olika håll 

inom friimst regeringskansliet pit de utrikespolitiska och militära områdena. 

För detta krävs emellertid att KMI ocksä har en omfattande egen sakkun

skap. Det gäller - utom frågor om krigsmaterielens militära användning och 

tillverkningens tekniska innehMl- områden som utrikes- och försvarspolitik, 

förvaltnings- och affärsjuridik, bransch- och företagsutveckling samt siikcr

hctsskydd. 
Enligt utredningens mening iir det viktigt att KMI också har resurser för att 

sammansHilla och bearbeta den dokumentation som framkommer genom 

företagens redovisningar och i tidskrifter. facklitteratur m. m. KMl bör också 

ha sakkunskap för att p{t ett uttömmande siitt analysera detta material. 

Förslag till personella resurser hos KMI 

Utrl'dningen föreslår att det inom KM! skall finnas tjänster för nio 

befattningshavare: 

( 1 ) Chef och föredragande för det ansvariga statsrådet 

Till chef bör utses en person med stor integritet och betydande erfarenhet. 

t. ex. en jurist med erfarenhet som expeditions- eller rättschef i regerings

kansliet. en UD-tj:instcman med en beskickningschefs erfarenheter eller en 

högre officer med både internationell och försvaNeknisk bakgrund. 
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( 2) Militär handläggare 

Den militäre handläggaren skall kunna bedöma militära, säkerhetspolitiska 
och försvarstekniska frågor. Det är också angeläget att han har kunskaper 

om den svenska och internationella försvarsindustrin. 

(3) Utrikespolitisk handläggare 

Den utrikespolitiske handläggaren bör ha god förmåga att analysera 

säkerhetspolitiska frågor och förhållanden i andra Hinder. 

( 4) Två handläggare i ekonomiska och juridiska frågor 

Den ene handläggaren bör ha affärs juridisk eller företagsekonomisk erfaren

het och kunna analysera företagens ekonomiska redovisningar och revisions

berättelser. 

Den andre handläggaren bör främst svara för förvaltningsrättsliga bedöm

ningar inom KMI. Handläggningen av frågor om säkerhetsskydd bör också 

ankomma på denne. 

( 5) Handläggare för frågor om dokumentation, försvarsindustrins utveckling 
m.m. 

Handläggaren skall svara för att svensk och utländsk försvarsindustris 

verksamhet och utveckling samt förhållandena i mottagarländerna doku

menteras. Handläggaren skall också själv kunna analysera utvecklingen med 

ledning av de uppgifter som KMI förfogar över. 

( 6) Tre assistenter 

Assistenterna svarar för diarieföring, expediering av skrivelser, arkivering 

och andra liknande arbetsuppgifter. 
Utredningens förslag innebär att KMI:s organisation ökar med tre tjänster 

jämfört med förhållandena den I januari 1987. 

Utveckling av bcredningsarbetet inom regeringskansliet 

Beredningen i varje ärende bör resultera i en allsidig utredningspromemoria. 

Ett nära samarbete fordras mellan handläggarna vid utformningen av denna 

promemoria. Det är chefstjänstemannens uppgift att utveckla formerna för 

det interna arbetet så att ett effektivt samspel mellan handläggare med olika 

slag av kunnande äger rum inom organisationen. 

Enligt utredningens mening är det lika viktigt att samarbetet med andra 

organ inom regeringskansliet fungerar snabbt och bra. Detta fordrar fastare 

rutiner för den gemensamma beredningen iin som hittills har förekommit. 

KM! får genom den föreslagna utbyggnaden av organisationen och bredd

ningen av kunnandet resurser för att kunna förbättra samr:'1det. 

Den rådgivande niimndcn bör också i ökad utsträckning fä underlag för 

sina bedömningar från KMI och UD:s politiska avdelning. 
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Kostnader och finansiering Prop. 1987/88: 154 

Utredningen har beräknat kostnaderna för den föreslagna nya organisatio- Bilaga 4 

nen till 2 ,4 milj. kr. per år. Detta innebär en ökning i kostnaderna på drygt 
900 000 kr. jämfört med budgetåret 1987/88. 

KMl:s verksamhet och organisation finansieras för närvarande genom 
avgifter från företagen. Dessa avgifter är främst knutna till tillverkarnas 
leveranser av krigsmateriel, vartill kommer expeditionsavgifter för export
tillstånden. 

Utredningen föreslår att expeditionsavgifterna skall bibehållas men att 
verksamheten i övrigt finansieras över statsbudgeten. Anspråken på stats
budgeten kan komma att uppgå till i runt tal 2 milj. kr. per år. 
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Lagrådsremissens lagförslag Bilaga5 Prop. 1987/88:154 

1 Förslag till 
Lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

I ~ I denna lag finns föreskrifter om förbud mot 

I. utförsel av krigsmateriel, 

2. upplt1telse och överlatelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel, 

3. utveckling av krigsmateriel och metod för framställning av sådan 

materiel at nagon utom riket, 

4. bedrivande av militiirt inriktad utbildning inom riket av utländsk 

medborgare. och 

.'i. marknadsföring av krigsmateriel. 

I lagen (1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, 

m. m. finns föreskrifter om kontroll över tillverkning av krigsmateriel och 

tillhandah[11lande av krigsmateriel. uppfinning avseende krigsmateriel och 

metod för framstiillning av slidan materiel. 

Regeringen bestiimmer vad som skall avses med krigsmateriel enligt denna 

lag. 

Tillståndsplikt m. m. 

t:tförsel a\" krigsmateriel 

2 * Krigsmateriel får inte föras ut ur riket utan tillstånd av regeringen. om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning. 

I iiremkn som inte avser utförsel i större omfattning eller som i övrigt inte 

är av större vikt far det statsritd som har till uppgift att föredra ärenden om 

utförsel av krigsmatl'riel pröva frtigor om tillstand enligt första stycket. 

3 * Regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer får meddela 

föreskrifter om utförsel av 

1. skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild persons räkning 

samt av skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vid jakt. 

tävling eller övning utom riket, 

2. skjutvapen för reparation. översyn eller annan liknande åtgärd. 

3. skjutvapen som införts till riket för åtgärd som avses i 2. 
4. sädana jakt- och tävlingsvapen och tillhörande ammunition som har 

förts in till riket i enlighet med bestiimmelserna i 16 § 2 vapenlagen 

(1973:1176). 
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Upplåteise och överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel m. m. 

4 § Avtal genom vilket rätt att utom riket tillverka krigsmateriel upplåts 

eller överlåts får inte ingås utan tillstånd av regeringen. 

5 § Avtal med någon utom riket om att för dennes räkning utveckla 

krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel får inte ingås 

utan tillstånd av regeringen. 

6 § Avtal om tillägg till eller ändring av avtal genom vilket rätt att utom riket 

tillverka krigsmateriel upplåtits eller överlåtits får inte ingås utan tillstånd av 

regeringen. om tillägget eller ändringen avser 

I. den materiel som får tillverkas. 

2. riitt att vidareupplåta eller vidareöverlåta rätten att tillverka krigsmate

riel till någon annan, 

3. rätt att tillhandahålla krigsmateriel till mottagare som inte angivits i det 

ursprungliga avtalet. 

4. förlängning av avtalets giltighetstid. eller 

5. bestämmelser om sekretess. 

Militärt inriktad utbildning 

7 § Militärt inriktad utbildning av utländsk medborgare får inte bedrivas 

inom riket utan tillstånd av regeringen. 

Första stycket gäller inte 

1. utbildning som anordnas av staten, 

2. utbildning som anordnas i samband med försiiljning av krigsmateriel 

eller med anställning i företag för tillverkning av sådan materiel. 

Marknadsföring av krigsmateriel 

8 § Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 * lagen ( l 983: 1034) om kontroll 
över tillverkningen av krigsmateriel. m. m. samt statlig myndight:t som 

bedriver motsvarande verksamhet skall. i den ordning som regeringen 

föreskriver 

I. lämna redovisning till.regeringen om i vilka länder utanför Sverige som 

marknadsföring av krigsmateriel bedrivs. vilka bestämda mottagare som 

marknadsföringen riktar sig till och vilken materiel marknadsföringen avser. 

2. lämna undcrdittelsc till regeringen 

a) innan anbud lämnas om försäljning eller annat tillhandahållande av 

krigsmateriel till någon utom riket. 

b) innan anbud länmas om uppliitelsc eller överlåtelse av rätt att utom 

riket tillverka krigsmateriel. 

c) innan avtal ingås om försäljning eller annat tillhandahållande av 

krigsmateriel till någon utom riket. 

Regeringen för meddela föreskrifter om undantag från redovisningsskyl

dighet och underrättelseskyldighet som avses i första stycket. Regeringen för 

också i enskilda fall medge undantag friin sådan redovisnings- och underrät

telseskyldighet. 

Prop.1987/88:154 
Bilaga 5 
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9 § Regeringen för i enskilda fall förbjuda att Prop. 1987/88:154 
I. anbud lämnas om försäljning eller annat tillhandahållande av krigsma- Bilaga 5 

teriel till någon utom riket. 

2. anbud lämnas om upplätelse eller överlåtelse av· rätt att utom riket 

tillverka krigsmateriel, 

3. avtal ingås om 

a) försäljning eller annat tillhandahållande av krigsmateriel till någon 

utom riket, 

b) upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. 

Uppgiftsskyldighct om ägande i utländska rättssubjekt 

10 ~ Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 §lagen (1983:1034) om kontroll 

över tillverkningen av krigsmateriel, m. m. samt statlig myndighet som 

bedriver motsvarande verksamhet skall, enligt de närmare föreskrifter som 

regeringen meddelar, lämna uppgifter till regeringen om ägande i utländska 

rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning, marknadsföring eller 

försäljning av krigsmateriel. 

Villkor m. m. 

Il § Tillstånd enligt 2, 4, 5, 6 eller 7 § får förenas med villkor samt med 

kontroll- och ordningsbestämmelser. 

t:ppgiftsskyldighet i fråga om utförd materiel, m. m. 

12 § Regeringen dr föreskriva att den som har tillstånd enligt 2 eller 4 §skall 

lämna uppgifter rörande 

I. utförd krigsmateriel, 

2. upplåten eller överlåten rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. 

Återkallelse av utförseltillstånd 

13 * Tillstånd enligt 2 § fär återkallas av regeringen. om tillståndshavaren 

har åsidosatt föreskrifter~ villkor eller kontroll- eller ordningsbestämmcfser 

som har meddelats med stöd av lagen eller' om det finns andra särskilda skäl 

till aterkallelse. 

Skyldighet för revisorer 

14 * Om en revisor i sin granskningsverksamhet har framfört någon 

anmärkning i en s{1dan revisionsberättelse som sägs i 10 kap. 10 § aktiebo

lagslagen ( 1975: l 3X:'i) eller 4 kap. 10 ~ lagen (1980: 1103) om årsredovisning 

m. 111. i vissa företag i fr{1ga om företagets efterlevnad av bestämmelserna i 

denna lag, skall han sända in en kopia av revisionsberättelsen till regeringen. 

Motsvarande skyldighet äligger en revisor vid en statlig myndighet. 
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Ansvarsbestämmelser m. m. 

15 § Bestämmelser om olovlig utförsel av vara och om försök därtill finns i 
lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. 

16 § Den so·m bryter mot 4, 5. 6 eller 7 §eller förbud som har meddelats med 
stöd av 9 § döms, 

1. om gärningen .skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två år. 
2. om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst 

sex månader. 
I ringa fall skall inte dömas till ansvar. 

17 § Om brott som avses i 16 §första stycket 1 är att anse som grovt. döms till. 

fängelse lägst sex månader och högst fyra år. · 
Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det avsett 

tillverkningsrätt av betydande värde, utveckling, utbildning eller marknads
föring av betydande omfattning eller varaktighet eller om gärningen annars 

varit av särskilt allvarlig art. 

18 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen 

eller av oaktsamhet 

1. bryter mot föreskrifter som avses i 8 § första stycket eller mot 

föreskrifter. villkor eller kontroll- eller ordnihgsbestämmclscr som har 
meddelats med stöd av lagen. 

2. lämnar oriktig uppgift vid fullgörande av reclovisningsskyldighet, upp

giftssk~ldighet eller underrättelseskyldighet som avses i första punkten. 
Om en gärning som har begåtts av oaktsamhet är att anse som ringa, skall 

inte dömas till ansvar. 

19 § Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas om gärningen är belagd 
med straff i brottsbalken. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1988. då lagen (1982:513) om förbud mot 
utförsel av krigsmateriel. m. m. skall upphöra att gälla. 

Prop. 1987/88:154 
Bilaga 5 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1983: 1034) om kontroll över 
tillverkningen av krigsmateriel, m. m. 

I Iärigenom föreskrivs att 1-3 och 6 §§lagen (1983: 1034) om kontroll över 

tillverkningen av krigsmateriel, m. m. skall ha följande lydelse. 

1Vuvarande lydelse 

Tillrerkning av krigsmateriel samt 
tillhandahållande ai· krigsmateriel, 
uppfinning m·seende krigsmateriel 
och metodfiir framställning a1· sådan 
·materiel skall kontrolleras enligt be
stämmelserna i denna lag. Föreskrif 
ter om förbud mot lllförsel av krigs
materiel och förbud mot upplåtelse 
eller ö1·erlåtelse ar riil/ att utom riket 
tillverka krigsmateriel finns i lagen 
(1982:513) om förhud mot utförsel m· 
krigsmateriel, m. m. 

Föreslagen lydelse 

I denna lag finns föreskrifter om 
komroll ö1·er 

I. tilll'erkning a1• krigsmateriel och 
2. tillhandahållande al' krigsmate

riel. uppfinning avseende krigsmate
riel och mewd för framställning al' 
sådan materiel. · 

I lagen (19/\8:000) om förhud mot 
utförsel a1· krigsmateriel, 111. 111. finns 
föreskrifter om förhud mot utförsel 
111· krigsmateriel. upplåtelse och ö1·er
låtelse m· riitt att lltom riket tillt·crka 
krigsmateriel. utveckling m· krigsma-
teriel och metod för framställning al' 
sådan materiel åt nägon utom riket, 
hedril'{mt/e m· militiirl inrikwd llt

bildning inom riket m· wliimlsk med
borgare samt marknadsföring al' 
krigsmateriel. 

Denna lag gäller inte för statlig myndighet. 
Regeringen bestämmer vad som skall avses med krigsmateriel enligt denna 

lag. · 

Krigsmateriel får inte tillverkas här i riket utan tillstånd av regeringen. om 
ej annat följer av föreskrifter som har meddelats mi:!cl stöd av denna lag. 
Tillstånd att tillverka krigsmateriel får meddelas endast svensk medborgare. 
svenskt handelsbolag i vilket inte nägon av bolagsmiinnen iir kontrollsubjekt 
som avses i 3 * lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag 
m. m. och svenskt aktiebolag i vars bolagsordning intagits utlänningsförbe
håll som avses i nämnda lag. Om särskilda skiil föreligger. far dock tillstimd 
ges även åt annan. 

Regeringen för meddela föreskrif
ter om undantag från tillståndskra
vet enligt första stycket för ändring 
eller ombyggnad av skjutvapen i fall 
som avses i 24 *första stycket vapen
lagen ( 1973: 1176) samt för tillverk
ning av enstaka skjutvapen och av 

1 Senaste lydelse 1987:422. 

Regeringen får meddela föreskrif
ter om undantag från tillståndskra
vet enligt första stycket för 

I. tilfrakning m· krigsmateriel 
snm hedril's på uppdrag a1· den som 
har tillstand arr tilft·erka i(rågal'aran
de krigsmataicl. 

Prop.1987/88:154 
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Nm•arande lydelse 

ammunition för tillverkarens eget 
bruk. 

Krigsmateriel. uppfinning avseen
de krigsmateriel och metod för fram
ställning av sådan materiel får inte 
yrkesmässigt tillhandahällas här i ri
ket genom försiiljning. utbjudande 
mot vederlag eller förmedling åt nå
gon inom landet eller i utlandet utan 
tillstlmd av regeringen. om ej annat 
följer av andra stycket eller av före
skrifter som har meddelats med stöd 
av denna lag. 

Tillstånd enligt första stycket be
hövs inte 

1. vid tillhandahållande till svensk 
statlig myndighet eller sådan tillver
kare som har tillstånd att tillverka 
krigsmateriel av det slag tillhanda
hållandet avser, 

2. för innehavare av tillverknings
ti!lstånd. om tillhandahållandet av
ser krigsmateriel, uppfinning eller 
metod som tillhör eller innehas av 
tillståndshavaren. 

Regeringen får meddela föreskrif
ter om undantag från tillståndskra
vet enligt första stycket i fråga om 
handel med skjutvapen. ammuni
tion eller annan explosiv vara som 
omfattas <Il" vapenlagen ( 1973: 1176) 
eller förordningen ( 1949:341) om ex
plosiva varor. 

Tillståndshavaren skall, enligt de 
närmare föreskrifter som regeringen 
meddelar. till kontrollmyndigheten 
lämna deklaration p{1 heder och sam
vete rörande den verksamhet för 
vilken tillstånd har meddelats. 

9 Riksd11g<'1119X7!88. I sam/. Nr 15../ 

Föreslagen lydelse 

2. ändring eller ombyggnad av 
skjutvapen i fall som avses i 24 * 
första stycket vapenlagen (1973: 
1176), 

3 § 

3. tillverkning av enstaka skjutva
pen och av ammunition för tillverka
rens eget bruk. 

Krigsmateriel. uppfinning avseen
de krigsmateriel och metod för fram
ställning av sådan materiel får inte 
yrkesmässigt tillhandahållas genom 
försäljning. utbjudande mot veder
lag eller förmedling åt någon inom 
landet eller i utlandet utan tillst{rnd 
av regeringen. om ej annat följer av 
andra stycket eller av föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 
denna lag. 

Tillstånd enligt första stycket be
hövs inte 

1. vid tillhandahållande till svensk 
statlig myndighet eller sådan tillver
kare som har tillstånd att tillverka 
krigsmateriel av det slag tillhanda
h{1llandet avser, 

2. för innehavare av tillverknings
tillstimd, om tillhandahållandet av
ser sådan krigsmateriel som tillhör 
tillståndshal'(1ren och som finns inom 
landet eller uppfinning eller metod 
som innehas av tillståndshavaren. 

Regeringen för meddela föreskrif
ter om undantag från tillståndskra
vet enligt första stycket i fråga om 
sådan handel med skjutvapen. am
munition eller annan explosiv vara 
som regleras genom föreskrifterna i 
vapenlagen ( 1973: 1176) eller förord
ningen ( 1949:'.\41) om explosiva 
varor. 

Tillståndshavaren skall. enligt de 
närmare föreskrifter som regeringen 
meddelar. till kontrollmyndigheten 
lämna 

1. deklaration p{1 heder och sam
vete rörande den verksamhet för 
vilken tillstånd har meddelats. 

Prop. 1987/88: 154 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1987/88: 154 

2. uppgifter om uppdrag som läm- Bilaga 5 
nafs åt någon annan att tillverka 
krigsmateriel. 

Regeringen får 111eddela föreskrif
ter om undantag frän skyldighet att 
avlämna sådan deklaration som av
ses i första stycket I. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1988:000) om rättsprövning av vissa 
förvaltningsbeslut · 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1988:000) om rättsprövning av vissa 

förvaltningsbeslut skall ha följande lydelse. 

N11varande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

Lagen gäller inte beslut av en sådan nämnd vars sammansättning är 
bestämd i lag och vars ordförande skall vara eller ha varit ordinarie domare. 

Lagen gäller inte heller 
I. beslut av en arrendenämnd, hyresnämnd eller övervakningsnämnd, 
2. beslut om svenskt medborgarskap, 
3. beslut om utlänningars vistelse i riket, 
4. beslut om värnpliktigas eller reservpersonals inkallelse eller tjänstgö-

ring inom försvarsmakten, 
5. beslut enligt lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, 
6. beslut som rör skatter eller avgifter, 
7. beslut enligt lagen ( 1974:922) om kreditpolitiska medel eller beslut i 

frågor om allmän likviditetsindragning eller allmän prisreglering, 
8. beslut enligt lagen (1982:513) 8. beslut enligt lagen (1988:000) 

om förbud mot utförsel av krigsma- om förbud mot utförsel av krigsma-
teriel. m. m.. teriel, m. ni .. 

9. andra beslut enligt lagen (1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av 
krigsmateriel. m. m. äff sådana som avser återkallelse av tillstånd, 

10. beslut om tillstånd till sådan verksamhet som avses i 1 § .3-5 lagen 
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 

Denna lag träder i kraft de.n I juli 1988. 

Prop. 1987/81U54 
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Lagrådet Bilaga 6 Prop. 1987 /88: 154 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1988-03-10 

Närl'(lrande: f. d. justitierådet Hult, regeringsrådet Berglöf. justitierådet 
Lars K Beckman. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 3 mars 1988 har regeringen 
på hemställan av statsrådet Gradin beslutat inhämta lagrådets yttrande över 
förslag till 

I. lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m., 
2. lag om ändring i lagen (1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel, m. m., 

3. lag om ändring i lagen (1988:000) om rättsprövning av vissa förvalt
ningsbeslut. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av rättschefen Pernilla Lindh. 
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Förslaget till lag om förbud mot utförsel av krigsmateriel, 
m.m. 

I§ 

I tredje stycket i paragrafen föreskrivs att regeringen "bestämmer" vad som 
skall avses med krigsmateriel enligt denna lag. Denna formulering överens
stämmer med 5 § i nu gällande lag och 1 § tredje stycket lagen om kontroll 
över tillverkningen av krigsmateriel, m. m. 

Avsikten torde endast vara att regeringen skall meddela ge~erella 
föreskrifter. För att detta skall komma till tydligare uttryck bör enligt 

· lagrådets mening tredje stycket ges följande lydelse: 
"'Regeringen meddelar föreskrifter om vad som skall avses med krigsmate

riel enligt denna lag . ., 

4§ 

Enligt denna paragraf får avtal genom vilket rätt att utom riket tillverka 
krigsmateriel upplåts eller överlåts inte ingås utan tillstånd av regeringen. 

Motsvarande bestämmelse (2 §)i den nu gällande lagen riktar sig enbart 
till den som inom riket tillverkar krigsmateriel. Enligt förslaget utsträcks 
tillståndstvånget däremot till var och en som avser att upplåta eller överlåta 
rätt att utom riket tillverka krigsmateriel. Tillståndstvånget skulle därmed 
komma att.gälla även avtalsparter, som saknar varje anknytning till vårt land, 
och oberoende av om de tilltänkta avtalen är tillåtna i de länder där de ingås. 
En så vidsträckt innebörd av förevarande paragraf synes inte vara påkallad av 
något praktiskt behov. Enligt lagrådets mening bör paragrafen lämpligen 
begränsas till avtal, som ingås här i riket eller utom riket av svensk 
myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas 
här i riket. 

132 



Lagrådet föreslår, att paragrafen ges följande lydelse: Prop. I 987/88: 154 

"Avtal som innebär upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket Bilaga 6 

tillverka krigsmateriel får inte utan tillstånd av regeringen ingås här i riket 

och inte heller utom riket av svensk myndighet, svenskt företag eller den som 

är bosatt eller stadigvarande vistas här." 

5§ 

Lagrådet förordar, att i denna paragraf görs motsvarande begränsning som 

lagrådet har föreslagit i 4 §. Paragrafen skulle därmed kunna ges följande 

lydelse: 
"Avtal med någon utom riket om att för dennes räkning utveckla 

krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel får inte utan 

tillstånd av regeringen ingås här i riket och inte heller utom riket av svensk 

myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas 

här." 

18 § 

I paragrafen anges som subjektivt rekvisit att gärningen begåtts uppsätligen 

eller av oaktsamhet. Enligt andra stycket skall inte dömas till ansvar, om en 

gärning som har begåtts av oaktsamhet är att anse som ringa. Bestämmelsen 

avser alltså inte uppsåtlig gärning. Detta avviker från vad som föreslagits i 

16 * andra stycket. 
Enligt lagrådets mening är sistnämnda bestämmelse att föredra. Lagrådet 

förordar därför att andra stycket i förevarande paragraf ges följande lydelse: 

"I ringa fall skall inte dömas till ansvar." 

Ikraftträdandebestämmelser m. m. 

Enligt det remitterade förslaget skall den nya lagen träda i kraft den l juli 

1988 och den nu gällande lagen (1982:513) om förbud mot utförsel av 

krigsmateriel, m. m. upphöra att gälla vid samma tidpunkt. Ikraftträdande

bestämmelscrna ger emellertid ingen ledning till tolkning av problemet hur 

tillstånd meddelade med stöd av den äldre lagen skall behandlas efter det att 

den nya lagen trätt i kraft. I Iärvid kan särskilt be:: aktas att enligt 13 *i den nya 

lagen möjlighet finns att återkalla ett utförseltillstånd. Den nu gällande lagen 

innehåller inte någon motsvarande bestämmelse. Enligt lagrådets mening 

bör fr. o. m. den l juli 1988 den nya lagens bestämmelser gälla även för 

tillstånd meddelade dessförinnan. Detta bör komma till klart uttryck i 

ikraftträdandebestämmelserna. 

Lagrådet förordar på grund härav att till de föreslagna ikraftträdandebe

stämmelserna fogas en mening med följande lydelse: 

"Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre lag skall vid tillämpningen 

av den nya lagen anses som meddelat enligt denna." 
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Förslaget till lag om ändring i lagen (1983: 1034) om kontroll 
över tillverkningen av krigsmateriel, m. m. 

1* 

Med hänvisning till vad lagrådet anfört om I §tredje stycket förslaget till lag 

om förbud mot utförsel av krigsmateriel. m. m. förordar lagrådet att 

motsvarande bestämmelse i fjärde stycket av förevarande paragraf ges 
enahanda lydelse. 

Lagrådet förordar, att i denna paragraf görs motsvarande begränsning som 

,lagrådet har föreslagit beträffande 4 och 5 §§i förslaget till lag om förbud mot .. 

utförsel av krigsmateriel, m. m. Första stycket i paragrafen skulle därmed 

kunna ges följande lydelse: 

"'Krigsmateriel. uppfinning avseende krigsmateriel och metod för fram

ställning av sådan materiel får inte här i riket och inte heller utom riket av 

svensk myndighet. svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande 

vistas här yrkesmässigt tillhandahållas genom försäljning, utbjudande mot 

vederlag eller förmedling åt någon inom landet eller i utlandet utan tillstånd 

av regeringen, om ej annat följer åv andra stycket eller av föreskrifter som 

har meddelats med stöd av denna lag.·· 

10 § 

Paragrafen har inte föreslagits ändrad i remissen. Med hänvisning till vad 

lagrådet anfört om 18 § andra stycket förslaget till lag om förbud mot utförsel .· 

av krigsmateriel. m. m. förordar lagrådet att andra stycket i förevarande 
paragraf ges följande lydelse: 

··I ringa fall skall inte dömas till ansvar." 

Förslaget till lag oni ändring i lagen (1988:000) om 
rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut 

2 § 

Enligt andra stycket i paragrafen undantas från rättsprövning vissa närmare 

angivna typer av beslut. F. n. undantas ·enligt punkt 8 beslut enligt lagen 

( 1982:513) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. sarrlt enligt punkt 

9 andra beslut t~nligt lagen (1983: 1034) om kontroll över tillverkningen av 

krigsmateriel. m. m. än st1dana som avser återkallelse av tillstånd (se prop. 

1987/81\:69 s. 22). 
Det remitterade förslaget innebär endast den ändringen att i· punkt 8 

undantag görs för beslut enligt den nya lagen orr\ förbud mot utförsel av 
krigsmateriel, m. m. 

Enligt 13 § i den nya lagen blir det möjligt att återkalla utförseltillstånd. 

Denna bcstiimmelsc har inte nägon motsvarighet i nu gällande lag. Det 

förefaller lagrådet motivcrat att rättsprövningsmöjfigheten får omfatta 

Prop. 1987/88:154 
Bilaga 6 

13-1 



beslut om återkallelse av utförseltillst{md (jfr punkt 9). Lagrådet förordar på Prop. 1987/88: 154 
grund härav att punkt 8 i andra stycket ges följande lydelse: Bilaga 6 

"8. andra beslut enligt lagen (1988:000) om förhud mot utförsel av 
krigsmateriel, m. m. än sådana som avser återkallelse av tillstånd," 
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